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ZPRAVA

O prvnímdiecásním sjezdukatolíků

0 diecésním spolkovém domě

„Adalbertinum“

v Hradei Králové.—E=O—
K tisku upravil:

Dr. František Šulc.

EZS
„D uS

v Mradci jrálové 1897.
Nákladem politického družstva tiskového pod ochranou sv. Jana Nepomuckého.

Tiskem biskupské knihtiskárny.



Úvod.

„Toťjest den, který učinil Hospodin; veselmesearadujmesevněm!| Takpějesežalmistou
Páně církev katolická o svátcích velikonočních osla
vujíc z mrtvých vstání Páně. A tak dojista také
smýšli každý upřímný katolík o dnech 22., 23.
a 24. Srpna I897, jak slaveny byly v Hrada Král.
Byl vtěchto dnech posvěcen v Hradci Kr. diecésní
spolkový dům »Adalbertinum“, a konal se diecésní
sjezd katolíků, při kteréž příležitosti měly své prvé
valné schůze Ustřední sdružení katolických spolků
diecése královéhradecké a Jednota katol. učitelů
pro království české. Byly tedy tyto dny manifes
tací života katolického všech vrstev našeho milého
národa, které byly zastoupeny všecky. Jak by tedy
nevolal katolík upřímný. o těchto dnech: >Veselme
se a radujme se v mch?!

Avšak dnové tito byli také velmi důležití
pro katolíky vlažné. Vždvťprávěkatolíkům vlaž
ným volali shromáždění zástupové, kteří se tak o
chotně a neohroženě přihlásili ku praporu Kristovu:

Bratří, vězte, že hodina jest, abvste již ze sna po
vstah.« Vězte, že se nemáte dáti mámiti a strašiti
hloučkem nesvědomitých křiklounů, nýbrž, je-l
pravda co osobě tvrdíte, že totiž máte víru v srdci,
vyznejte ji také veřejně skutky!

Dnové ti byli konečně přes veškeré radostné
tváření zdrcující pro naše nepřátely. Viděli,že
jest marná jejich práce, marné štvaní; byť 1 zastra.
šilo některé slabochy, sjezd katolíků dokázal, že jsou
ve všech vrstvách společnosti lidské zástupové mužů
rozhodných a neohrožených, kteří, když jest tohc
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potřebí, vydají svědectví Tomu, komu uvěřili, Kristu.AnoKristusřeklocírkvisvé:© Bránypekelnéjí
nepřemohou;« proto bvť se nepřátelé naši spojili se
samým peklem, marná jest jest jejich práce, marné
namahání; nám neuškodí; nejvíce uškodí sobě.Kristus,
mluvě o pohoršení, řekl: »Musí to býti, aby přichá
zela pohoršení, ale však běda člověku tomu, skrze
něhož pohoršení přichází: ; a my pravíme: Musí býti
pronásledování církve, ale běda tomu, skrze něhož
pronásledování pochází.

Uveřejňujíce pak zprávu tuto máme zato, že
se také zavděčíme nejen katolíkům upřímným a
vlažným, nýbrž 1 svým nepřátelům. Pro katolíky
upřímné bude knížka tato milou upominkou na
sjezd, na kterém buď bvli sami, nebo o kterém slv
šeh nebo četl. Natolíkum vlažným dáváme příle
žitost, aby sl tu, když jich nikdo nevidí, tedy když
se nemusí ani báti ani stvděti, přečtli, co se na
sjezdu dálo; snad se jim přece něco zalíbí. Svým
nepřátelům pak poskytujeme také možnost, abv
poznali o sjezdu zprávu pravdivou a ne tak zko
molenou a převrácenou, jak byla v jejich listech.

Promluvíme nejprve o sjezdu, pak o Adal
bertinu.

L

Diecésní sjezd katolíků v Hradci Kr.
1. Připrava na sjezd.

Mvšlenka, aby byl v Hradci Králové sjezd
katolíků, byla pojata zajisté již o sjezdu katolíků
v Brmě. Diecése královéhradecká byla na tomto
sjezdu četně zastoupená, a zajisté každý, vida ve
lkolepou manifestaciživota katolického na sesterské
Moravě, přál si v srdci svém: »Kéž by jednou byl
aspoň podobný sjezd také v Hradci!« Zřetelně pak
byla pronesena myšlenka ta na třetí řádné valné
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schuzi pohtického družstva tiskového pod ochranou
sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové dne 28.
srpna 1896, kde předseda družstva Msgr. Dr. Alois
Frýdek zřetelně ohlásil, že jako byl sjezd v Brně
a v Příbrami a jako v nejbližších dnech bude v Tá
boře, tak že roku příštího bude v Hradci Králové.
Ostatně po sjezdu katolíků v Táboře stal se sjezd
pro diecési královéhradeckou nutností. Neboťkdyž
v obou diecésích v Čechách, v pražské a budějo
vické, většinou českých sjezdy již byly, nemohl
Hradec zustati pozadu, nýbrž musil také uspořá
dati sjezd.

Myšlenku pronesenou provésti bylo uloženo
výboru politického družstva tiskového pod ochra
nou sv. Jana Nepomuckého. Jemu to vykonati ná
leželo, poněvadž má ve svých stanovách jako úkol
pořádati veřejné schuze a přednášky. Výbor pak
chtěje poznati dobře smýšlení a přání diecése, po
žádal za pomoc ještě více duchovních z rozličných
části diecése, a tak byl utvořen ve výborové schůzi
družstva dne 18. listopadu 1896přípravný komitét
na diecésní sjezd katolíků v Hradci Králové. V tomto
komntétu, který byl rozdělen na čtyři odbory, za
sedali tito p. t. pánové: Dr. Ferdinand Beneš, prof.
theol., Václav Bier, bisk. vik. a děkan v Litomyšli,
Josef Brož, farář v Železnici, Jan Černý, kaplan
v Hradci Král., Dr. Gustav Domabyl, prof. theol.,
Antonin Dvořák, vik. sekr. a děkan v Nebovidech,
Josef Folta, děkan v Cáslavi, Msgr. Dr. Al Frýdek
generální vikář, Msgr. Boliunil Hakl, pap. komoří,
bisk. vikář a děkan v Hořicích, Jan Hejtmánek,
bisk vikář a farář v Něm. Bělé, Fr. Chejnovský,
farář v Sedražicích, František Kerner, sekret. bisk.
konsistoře, Josef Klepl, vikarista v Hradci Král.,
Vincenc Kleprlík, bisk vikář, děkan v Rychnově,
Vincenc Krátký, farář v Lovčicích, Bohurnl Kubát,
kaplan v Hradci Králové, Jan Kuhn, vik. sekr. a
farář ve Studenci, Dr. Josef Mrštík, prof. theol., Ant.
Paulus, vikarista v Hradci Kr., Adolf Pažout, děk.
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v Sadské, Frant. Pospíšil, kaplan ve Vel. Jesenici,
František Revl, ředitel Borromaea, Dr. Can., Vinc.
Ruth, prof. theol., Ant. Schreiber, bisk. vikář a far.
v Slatiňanech, Jan Sehnal, bisk vik. a farář v Bě
hradě, Frant. Sloup, děkan v Parducicich, Dr. Jan
Soukup, čest. kanovník, prof. theol., "TomášStřebský,
vik. sekr., děkan v Mikulovicích, Ant. Suchánek,
rektor kněžského semináře, Dr. Fr. Sulc prof. theol.,
Josef Sťastný, katech. na gymnasiu ve Dvoře Kr.,
Václav Uhlíř, vik. sekr., farář ve Velké Jesenici,
Jan Veverka, c. k. professor a katecheta přiústavu
učitelském v Hradci Kr., Frant. Vohnout, b. notář
a farář ve Zlunicích, Frant Voříšek, kaplan v Par
dubicích, František Walter, arciděkan v Chrudimi.
Předsedou tohoto komitétu bvl Msgr. Dr. Alois
Frýdek, předseda družstva, jednatelem Dr. Frant.
Sulc, jednatel družstva. Komitét měl pět schuzí
v Hradci Králové. Nejprve rozeslány dotazníkyv pří
čině sjezdu, ve kterých se komitét tázal, kdo by
podepsal provolání na sjezd, kdo by o sjezdu pro
mluvil, kdo na sjezd přijde, komu se má poslati
pozvání, a jaké prospěšné návrhy v příčině sjezdu
by kdo měl. Na tento dotazník došlo tak veliký
počet přihlášek těch, kteří byli ochotni provolání
na sjezd podepsati, že komitét rozesýlaje provolání,
viděl se nucena připomenouti, aby byla dána ku
vlastnoručnímu podpisu jen některým. Poněvadž
byly dotazníky zaslány také farnostem německým,
došla upozornění, že by bylo s prospěchem, aby byly
o sjezdu také některé řeči německé. Komitét pak
na toto upozornění odpověděl, že, ješto jest v die
cési již tiskové družstvo také německé, zajisté bude
také diecésní sjezd katolíků v některém městě ně
meckém; že zve katolíky jazvka německého jako
hosty do Hradce Králové, a že, dojde-li ku sjezdu
německému, také katolíci jazyka českého jako hosté
naň se dostaví. — V příčině místa bylo původně
pomýšleno na to, aby byly schůze v sále Adalber
tina; avšak jakmile se vidělo, co jest přihlášek na
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sjezd, a co jich teprve bude, usneseuo požádati sl.
městskou radu královéhradeckou, aby mohly býti
schůze v městském divadle Klicperově. $1. měst.
rada této žádosti vyhověla ochotně, za což jí tímto
zde Činíme také zasloužený povinný dík.

V měsíci květnu pak rozesýláno bylo násle
dující provolání na sjezd:

Čechové, katolíci!

Příklad táhne, vlast volá, povinnost káže.
Myšlenka sebe užitečnější nepřinese ovoce,

zůstane-li majetkem jednotlivce, nepronikne-lí mno
hých. Proto 1 Spasitel náš rozesýlaje apoštoly
řekl: ©Co v ucho slyšíte, hlásejte na střechách.«
Mat. ro, 27. Čím nabyli také odpůrcové naší sv.
viry půdy tak rozsáhlé, než právě tím, že užili všech
prostředků, aby své zásady pokud možno nejvíce
rozšířili, že pořádali a pořádají schůze, na nichž živé
slovo tak mocně působí, že až uchvacuje? Avšak
nevzpomínejme jen nepřátel. V milé a vděčné pa
paměti jsou katolické sjezdy v Brně, v Příbrami,
v Táboře; nechť příkladu měst těchto následuje
také Hradec.

Jest toho také potřebí. Pozorujme vlast svou,
jejíž půdu posvětily stopy velikých apoštolů Cyrilla
a Methoděje, kterou skropila krev mučenická vé
vody sv. Václava; pozorujme národ svůj, který byl
velkým, ale který také trpce zakusil, jak bolno a
hrozno jest žíti v rozdvojení! A zdaž také nyní
mnozí bratří naši nepohrdají právě tím, co nás je
dině oblažiti a sjednotiti může, zdaž nevystupují
1 nyní mnozí proti sobě hůře než nepřátelé a ci
zinc1?Jak upěnlivě tudíž volá vlast užiti všech
prostředků, které vedou k tomu, aby se naplnila
slova Kristova: »Abyvšichni jedno byli.« Jan. 7,21.

Víme sice, že sami stojíme pevně, že se dr“
žíme té víry a pravdy, která nás jedině osvoboditi
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může;avšak povinnost křesťanskávelí, abychom
se nestarali jen o sebe, nýbržabychom, jsouce sami

evni a dokazujíce neohroženě víru svou skutky,
k dobrému nabádali a před zlým varovali
také jiných. Zdažnemá častějikrváceti srdce naše
když vidíme, že bratří naši vrhají se nerozvážně
v záhubu?

Těmito myšlenkami vedeni jsouce, miníme
s pomocí Boží pořádati

V HRADCI KRÁLOVÉ

DIECESNÍ SJEZD KATOLÍKŮ
ve dnech 22. 23. a 24. srpna 1807, a to u příleži
tosti posvěcení diecésního spolkového domu »Adal
bertina« a vjubilejním roce mučenické smrti prvého
biskupa Cecha sv. Vojtěcha.

O tomto sjezdu máme poznati neblahé a
povážlivé zjevy a směry v našemmilémnárodě,
jejich příčiny a dobréproti nim prostředky.
Poněvadž pak nářek jest ve všech vrstvách, budeme
uvažovati o všem, co jest potřebí buď napraviti
nebo posiluti a utvrditi

Promluvime o tisku, této velmoci světové,
o škole, této naší budoucnosti,o zbědovaném
stavu našeho rolnictva, tomtozákladuve
škeréhoblahobytu,o obchodu a průmyslu, pra
menu bohatství všech národů, o řemesle a 0 po
měrechnašeho živnostnictva,o našich dějinách,
učitelh života, nepomineme mlčením ani života
společenského vůbec; a jako praví a věrní
katolíci ukážeme, že povždy pravdiva byla, jsou a
budou slova Kristova: »Pravda osvobodí vás.« Janu
o, 32. Při řečech našich nebudou zazní
vati slova kazatelská, nebudou napa
dáninaši odpůrci — vždyťstanoviskonaše
Jako církve katolické vůbec není výbojné ale obranné
—nýbržřečníci, většinounekněží promluví
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z hloubi srdcí svých a ukáží, jak důležito ano ne
vyhnutelno jest křesťanství praktické t. j. že, má-li
hdstvu vůbec, proto 1 našemu národu býtí dobře,
musi jej všude a ve všem pronikati ta nauka, kterou
nám přinesl náš Spasitel, Kristus, pravý Buh.

Proto kdo s námi stejně smýšliš a komu záleží
opravdu na blahu národa, zavitej na tento sjezd do
Hradce Králové.

Nechť se nikdo nevymlouvá, že na takových
sjezdech vydávají vzletné resoluce, které se pouze
ukládají; jest pravda, že se ukládají do stolů, ale
ukládají se také do srdcí, kterých potěšují, povzbu
zují, posilňují a tak ovoce nesou.

Mimo to žijeme v době, kde všecky stavy a
názory hlásí se veřejně ku svým právům; proč
bychom tedy veřejným sjezdem neukázali také my,
že jsme katolici, že se za svou víru nestydime, ano
že ji jsme ochotni před světem hájiti!?

Budiž tedy heslem naším: Ku konci srpna do
Hradce! Nebudeme toho litovati Poznáme se, po
učíme se, potěšíme se a posilníme se k nové vytr
valé a užitečné práci. Práci pilné, vůl usilovné nebe
dává rádo svého dojít cíle. Chuti a odvahy k práci
nechť nám dodávají slova velebného chvalozpěvu:
V Tebe jsem doufal, Hospodine, nebudu zahanben!

V Hradci Král, v měsící květnu 1897.

Karel Adamec, vyrabitel věžních hodin v Cá
stavi; YosefArchleb, purkmistr v Dobrušce; Franť.
Josef knížez Auerspergu,; Tan Bartoš, starosta v Lípě;
Th. Dr. Ferdinand Beneš,prof. theol. v Hradci Kr;
VáctavBter, bisk. vikář a děkan v Litomyšli; Ema
nueťBláha, měšťan v Poděbradech; los Blažek,
maj. velkostatku Klokočova; $osef Brož, farářv Že
lezmci; JUDr. Václav Bruna, zem.advokát v Kutné
Hoře; František Braák, starosta v Židovicích; Michal
hradě Bubna z Litic; Yosef Burda, starosta v Opato
vicích n. L.; JUDr. Václav Bureš, zemský advokát,



náměstek purkmistra v Chrudimi; Yosef Bureer, ut.
ředitel obecné školy ve Vys. Mýtě; Ferdinand Pursik,
opat v Želivě; /rant. Buva. továrník ve V. Veselí;
Tan Coufal, c. k. professor v Chrudini; P. Cížbor,
c. k. professor realné školy v Hradci Král. , JUDr.
Frant. Čapek, zemský advokát v Jičíně; San Čapek,
c. k. notář v Čáslavi; I. Červenka, městský radní
v Pardubicích; Saroslav Červený, továrník a měst.
rada v Hradci Král; František Cíšek, starosta v Se
keňcich; Josef ČtvrJečka, rolník v Dobřanech, za
katolíky v Dobřanech; m7. Dajeych, stavitel v Č.
Pečkách; Václav Diviš Čístecký z Serlinku, přednosta
stanice liberecké dráhy v Pardubicích; Aučonínbaron
Dobřenský z Dobřenic; "Ih. Dr. Gustav Domabyl, pro
fessor theologie v Hradci Král.; /ranř. Dolanský,
starosta města Jičína; LeopolďDostal, továrník v Po
děbradech; dirřonín Dvořák, víkar. sekret. a děkan
v Nebovidech; JUDr. /raní. Dvořák, zem. advokát
v Náchodě; $ose/ LErfebach,*arosta v Benecku; *.
Exle, c.k. rada zem. soudu vJičíně; Edmund Eyring,
řiditel velkostatku Žamberka; JUDr. San Figar,
zem advokát v Chrudimi; S%Dán Fischer, c. k. rada
zem. soudu v Chrudimi; JUDr. Stěpán Fischer, zem.
advokát v Hradci Králové; Václav Fišera, říšský
poslanec a majitel velkostatku Malý Barchov; 4dďam
Fleischmanu, ředitel c. k. gymnasia v Jičíně; Josef

Folta, děkan v Cáslavi; JUDr. plném Formánek,zemský advokát v Pardubicích; . Forst. starosta
a obchodník v Robousích; Bernard Frencdd,c. k. okr.
hejtman v Něm. Brodě; San Freypang, vrchní les
mistr v Libáni u Nasavrk; Vilém Przilscher, ředitel
cukrovaru v Poděbradech; Th. Dr. Asois Frýdek,
apošt. protonotář, kap. děkan a gen. vikář v Hradci
Králové; Fr. Groh, mistr bednářský v Jičíně; Bož.

Fakt, pap. komoří,bisk. vikář v Hořicích; váníHamann, lesmistr v Týništi; Jan hrabě Harrach,
a k. skutečný tajný rada; Václav Halle, ředitel ©.C.
k. reálky v Jičíně; JUDr. Karel Havelka, zemský
advokát v Chrudimi; Fr. Havránek, starosta v Jes
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mčanech; Y/udř. Havránka, teditel hospodář. školy
v Jičíně; Fan HejtmáneŘ, b. vikář a farář v Něm.
Bělé; Pos. Hernycň, ředitel továrny ve Vamberku;
Frant. Flaďký, c. k. okr. škol. inspektor v Jičíně;
Boh. Finik, starosta ve Branné; A. /Holub, správce
cukrovaru v Moravanech; W Horák, starosta ve
Žlunicích; Ferd. Horálek, správce velkostatku v Bílé
Třemešné; Martin Fornof, říd.učitel v Pardubicích;
an Hrnčíř,člen okr. výboru Novopackého, rolníkv Újezdě Svatojánském; /+. Chaloupka, c. k. notář
a starosta Humpolci; Fax Charvář, starosta v Ra
Šovicích; Fran. Chejnovský,farář v Sedražicích; 7
Chmelař, majitel reaht v Kuklenách; Vojť. Chva
lovský,měšťan v Poděbradech; Karel Fanda, knížecí
důchodní v Poděbradech; 7%. Taneček, rolník a první
radní v Javornici; Brant Ťeřábek,autorisovanýsta
vitel v Chrudimi; $o0se/Težek, president c. k. kraj.
soudu v Jičíně; franf. Firánek, starosta v Lukové;
Václav Kabeláč, starosta města a okresu Něm. Brod;
Josef Kánský, starosta v Petrovicích; Az. Kerber,
c. k. rada zem soudu v Hrada Kr.; Fraz. Kerner,
sekretář bisk. konsistoře v Hrada Král.; Beďřích
Karel hrabě Kinský, c. a k. skut. tajný rada; Jan
Klečka, městský radní v Pardubicích; 7. Kleprůk,
bisk. vikář a děkan v Rychnově; Sosef Klugar, sta
rosta města Dvora Králové n. L.; Vác/ai Knišek,
starosta v Chroustově; raní. Kopecký,chalupník,
jménem katoliků z farnosti ELicibořické;Karel Ko
pecký, c. k. professor gymnasia v Rychnově; 0.
Korselť,vrchní správce velkostatku Pardubice; Fil.
Dr. Tomáš Kouřil, bisk.notář a c.k. prof. gymnasia
v Rychnově; Josef Krátký, rolník v Moravanech;
Vincenc Krtký, farář v Lovčicích:; Josef Krubner,
správce velkostatku Hořice, rytíř ř.Frautiška Josefa
L; Med. et Chir Dr. Václav Krvšpín, praktický lékař
VPoděbradech: Václav Křepínský,lékárník v Kutné
Hoře; YosefKubát, starosta v Hor. Štěpanicích; Fan
Kulim, vik sekretář a farář ve Studenci; Z4%eoďor
Kupka, knížecí kontrolor v Poděbradech; Jose/ Kpnčt,



starosta v Dol. Štěpanicích; Franf. Lepař. c. k. zem.
školní rada a řed. gymnasia v. v. v Jičíně; /lynek
Lhotský, majitel realit, člen měst. zastup. v Hradci
Král. ; Axr. Lidmila, náměstek okr. starosty, mlynář
a starosta v Sádku u Poličky; Jaz Matoušek, děkan
ve Vys. Mýtě; /Tvnek Aenc!/, kožešník v Jaroměři;
an Michálek, starosta v Provozi; Václav Mičan,
hosp. pojezdný J. O. hr. z Harrachů V Bohárně;
fTynekMolič, c. k.pošt. vrch. správec v Pardubicích;
V. Mrázek, člen obec. zast. v Pardubicích; Th. Dr.
Josef iMrštik,prof. theol. v Hradci Král.; W. Miszl,
kanovník a měst. děkan v Hradci Král; Franfišek
IVečesaný,starosta, za katolíky v Ostřetíně; Frant.
Nevole, starosta a předseda hosp. spolku v Malči;
Josef Němec,měst radní v Dobrušce; Karel Ervín,
Aradě INostits-Rienek, c. a k. komoří; Josef Novák, ©
k. šk. inspektor v Jičíně; Adolf Novotný, továrník
v Týništi; Jos. Odkolek,náměstek starosty v Par
dubicích; Josef Olřevastarosta v Pusté Kamenici;
Daniel Fapirek, měst. důchodní v Humpolci; Jose/
Favlas, rolník v Třebenicích; Adolf Fašouť, děkan
v Sadské; MUDr. 4AruoštPekař, obvod. lékař v Čer
mlově; JUDr, AfazějPetřík, zem advokát v Podě
bradech; Josef Pilnáček, maj. velkozávodu a měst.
rada v Hradci Král.; Jan Podhajský, šk. dohlížitel
ve Vys. Mýtě; Karel Poďtvin, hosp. ředitel a patro
nátní komisař v Jičíněvsi; Fx. Pojmon, čest. děkan
v Polné; EnugelberthFospíšil, měšťan a obchodník
v Lab. Týnici; Josef Prášil, starosta v Kozojedech
Malých; Franr. Pour, vicerektor kněžského semináře
v Hradci Král.; Emanuel Frokop, autorisovaný geo
metr v Jičíně; JUDr. Josef Prouza, c. k. soudní
adjunkt v Hořicích; Josef Prudíč, ob. výbor v Tý
mšti; Frant. Pulpán, rolník v Moravanech; (zeslav
Kaisky, svobodný pán z Dubnic; Franf. Reyl, řed.
Borromaea v Hradci Král.; Jan Režný, c. k. vrchní
berní inspektor v Jičíně; nr. Rinda, c. k. rada
vrchního soudu zem. a stát. zást v Hradci Král.;
MUDr. Ruď. Roubal praktický lékař ve Vamberku:



JUDr. K. Ruml, zem. advokát v Hořicích; Julius
Russ, fotograf a měst radní v Hradci Král.; Dr.
Can. HiucencRuth, prof. theologie v Hradci Král;
JUDr. Jan Ryba, zem. advokát v Hradci Králové;
Václav Rychlík, kamnář a starosta spol. stavebních
živnostníků v Chrudimi; Fr. Řísaský, náj. dvora
Semtina u Rosic; Fr. Sajfert, zem. poslanec a maj.
velkostatku Běláu Něm. Brodu; 4/freď Salich, řed.
velkostatku v Poděbradech; Jos. Schlepďr, statkář
v Dražkovicích; Jos. Sc/Hóel, statkář ve Stěžerách;
Camill Schopf, c. k. poštmistr v Zamberku; Josef
Schónbere, ředitel na odp. v Nov. Bydžově; Anfoníu
Schreiber, bisk. vikář a farář ve Slatiňanech; Karel
Schulz, továrník a měst rada v Hrada Král; Vog/.
Sedlák, lékárník v Polné; Jan Sedláček, zámečník
v Hlinsku; Jan Sežnal, bisk. vikář a farář v Bělo
hradě; AlozsStegel, starosta v Chrasti; Jan Sláďek;
barvířv Hlinsku; F>. SZup, děkan vPardubicích.
Ant. Sluka, maj. domu a měst rada v Hrada Kr.;
dilois Soukup, majitel domu a člen měst zastup.
v Hradci Král.; Th. Dr. Jan Soukup, čest. kanovník
a prof. theologie v Hradca. Král.; Jan Slárek, oe
konom v Jaroměři; Jen Stejskal, prof obch. aka
demie v Chrudimr; Josef Stráďal, hostinský v Hum
pola; Tomáš Střebský, vik. sekretář a děkan v M1
kulovicích Václav Studený, starosta v Kozojedech
Velkých; Antonín Suchánek, rektor kněž. semináře
v Hradci Králové; Yosef Svěřr,starosta z Mrklova;
JUDr. Josef Sýkora, zem. advokát v Chrudimi; Jan
Sadata, rolník ve Vrbici u Kostelce n. O.; Vilém
Sála, c. k. gymn. professor v Nov. Bydžově; Josef
Šimek, vik. sekretář a děkan v Polné; P. B. Nlechta,
rytíř ze VŠehrd, ředitel velkostatku Obora; Josef
Srámck, děkan v Nov. Bydžově; Bedřich Štastný,
měst. radní, předseda živn. spolku V Zbraslavicích;
Fy. Štastný, poštmistr v Bejšti; Josef Srastný, sta
rosta v Bučovsi; Josef Štastný, katecheta gymn.
ve Dvoře Král.;;Leopold hrabě Sternberg ml.; Josef
Štefiček, ředitel c. k. stát gymnasia v Něm. Brodě;



Ad. Štěpánek, majitel hotelu »Bída. v Chrudumi;
L. Štorch, ředitel c. k. realných škol v Pardubicích;
Th. Dr. František Sud, prof. theologie v Hradci
Král; Josef Supich, architekt a měst. radní v Něm.
Brodě; Karel Tauchmann,starosta ve Studenci; Jan
hrabě Thun z Hohensteánu; Jan Tichý, obch. v Ná
chodě; Josef Tobiáš,majitel sušárny v Moravanech;
J. Toužil, okr. starosta Holický a starosta v AL
brechticích; Jindřich Traxler, purkmistr král. města
Josefova; Josef J. Tůma, ob. výbor a obchodník
v Týništi; J. B. Ujlíř, ředitel zimní hosp. školy
na odpoč. v Chrudimi; Fáclav Uhlíř, vik. sekretář
a farář ve Velké Jesenici; WzmcencUzel, c. k. prof.
realné školy v Hradci Král; Václav Váňa, rolník
v Lánech na Důlku; Jaz Vaníček, starosta v Mlí
kosrbech; J. Vávra, měšťan v Kopidlně; JUDr.
Fr. Vavřinek, zem. advokát v Jičíně; Fx. /eelák,
ředitel pauství v Rychnově; Jan Weverka,katech.
c. k. učit ústavu v Hradci Král.; Frant. Vítek, lé
kárník v Jičíně; Fr. Vohnouf, bisk. notář a faráf
v Zlunicích; Jindřich Vojáček,c. k. místodrž. rada;
Jan Vondráček,starosta v Drahorazi; V. Vonďráč/£,
c. k. president kraj. soudu v Hradci Král.; Franť.
Voříšek,kaplan v Pardubicích; V. Wagner, rada c.
k. zem. soudu v Pardubicích; Vilém IValďeg, nám.
purkmistrův v Hradci Král; Franz. Walter, arci
děkan v Chrudimi; Josxf Werner, c. k. adjunkt
v Chrudimi; Karel Wicdersperg, svob. páu, velko
statkář v Medlešicích; A/ozs W%/f,rada c. k. zem.
soudu v Jičíně; Jan Zubařý, mlynář v Stěpamicich,
starosta okresu Jilemnického; Josef Žďárský, ho
stinský v Jičíně; Jos. Žemlička, tkadlec v Hlinsku.

Ku konci konáme zajisté akt křesťanské piety
Připomínajíce, že provolání toto také podepsal +
MUDr. Frant. Stáně, císařský rada v Kutné Hoře.

Již z tohoto provolání, které bylo opatřeno
tak četnými podpisy, bylo Jze s určitostí uzavírati,
ze se diecésní sjezd katolíků v Hradci Králové



vydaří stkvěle. Provolání to zasláno bylo také
rozličným listům denním a týdenníkům zejména:
Katolickým Listům, brněnskému Hlasu, Národní
Politice, Hlasu Národa, olomouckému Míru, Ce
skému Východu, Pardubickému Obzoru, Jičínskému
Obzoru, hradecké Obnově a j., které je uveřejnily
buď celé nebo aspoň z části a tak upozornily na
sjezd veřejnost nejširší.

Mimo to vydal dne 5. Července ua den sv
apoštolů slovanských Cyrilla a Methoděje nejdů
stojnější pan biskup Pastýřský list s nařízením,
aby se list ten Četl v neděli devátou po svatém
Duchu při mši svaté po evangeliu před Credo ve
všech kostelích a veřejných kaplích farností českých
v diecési královéhradecké. Pastýřský list zněl takto:

Edvard Jan Nepomucký,
z Božího milosrdenství a Apoštolské Stolice milosti

biskup královéhradecký

vzkazuje všem věřícím své diecése pozdravení a
požehnání.

Nejmilejší! Znám jeden národ, který býval
národem slavným, od Boha mnohými dary Čas
nými 1 duchovními obdařovaným a při tom samo
statným národem.

Avšak přišel čas, kde o svou samostatnosť
přišel, a vlastního krále neměl, a těžce to snášel,
že přivtělen byl k velkému císařství.

Národ ten býval též národem velice zbožným,
avšak dočkal se časů, za kterých se jeho nábo
ženství sice ještě slavnýimi řády konalo a svátky
jeho okázale se slavily, což bylo důkazem, že v ná
rodě tom bylo mnoho věřících zbožných lidí; avšak
tenkrát byl již roztrhán v rozličné strany, které
sice o to stály, aby se vrátila bývalá samostatnost
a sláva království jejich, ale o náboženství nesmý
šleli stejné. Bylať n. p. jedna strana, která vyko
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návala něco náboženských obřadů, aby to viděl
lid. Jiná strana v náboženství tak poklesla, že se
k ní hlásili úplní nevěrci, upírajice Boha, ducha,
život věčný 1 vzkříšení.

Za těch dob, za kterých se nejvíce o obno
vení království mluvilo, ale když již národ, pro
tože v náboženství poklesl, v úpadku se nalézal,
vystoupil ve veřejnosti Hlasatel učení nábožen
ského, který často 1 před lidem napomínal ty,
kteří pro své bohatsví, pro svou vzdělanost a své
úřady vůdci toho lidu dosud bvli. Lid však oblíbil
st Odpůrce jejich a měl ho za Vůdce. — A co se
stalo? Vůdcové národa toho nejen že zavrhli Hla
satele pravdy, ale poštvali proti němu lid. Ubohý
hd ten věřil skutečně, že Hlasatel pravdy a Ka
ratel hříchů vůdců jest jeho škůdcem a že jest mu
na záhubu. Zasypán posměchem a potupou nej
sprostší, byl vyhlášen za člověka, který není ani
hoden, aby v národě žil. Stal se vyvrhelem lidu
svého, jejž tak vroucně miloval, jejž povznésti
usiloval.

Znáte 1 vy, moji milí, národ ten? O znáte
jej zajisté a to hned od dětství svého. — Jest to
ten národ, o jehož hlavním městě dnes jste sly
slvšelt ve svatém evangeliu slova tato: O Adďybys
bylo 1 ty posnalo, a to (aspoň) v tento den tvůj, co
tobějest ku pokoji, ale nyní jest to skryto před očima
řvýma. Luk. 19, 42. A kdo byl ten, proti němuž
zaslepení vůdcové národa onoho poštvali lid a
vyvrhelem jej učinil posměchem ho zasypavše?
To bvl ten, o němž psáno jest dnes: Vida město
plakal naď ním. Luk. 19, 41. — O již to tedy víte,
nejmilejší, koho jsem myslel, když jsem právě o
jistém národu vypravoval. Ježíše Krista myslel
Jsem, toho od vůdců národa zavrženého, uplvaného,
ubitého, ukřižovaného, Ježíše Krista — Syna Bo
žiho, — myslel jsem, který všecky lidi svou věčnou,
protože božskou láskou miloval, a který i k ná
rodu, z něhož jako člověk pocházel, horoucnou



láskou zahořel takže, vida jeho budoucí neštěstí,
nad nim plakal, hořce plakal. -- A co se stalo
s národem tím? Stalo se, co o něm Kristus před
pověděl. Národ ten, jako národ v celku žijící byl
1 se svým hlavním městem zničen a rozptýlen
mezi všecky národy, nemaje mateřské řeči své ani
svého politického zřízení Stal se výstrahou a
ukázkou, jak zachází Buh s národy, kteří, nedba
jice milosrdenství jeho, trestající spravedlnosť jeho
vyzývají. Kdežto křesťanství, vůdci lidu toho ne
poznané a zavržené, národy pohanské k novému a
ušlechtilému životu povzneslo, je jako znovuzro
dilo, potomci národa onoho v rozptýlení žijící, ač
zdánlivě knih Mojžíšových se drži, v ostatním ži
votě vzdělávají se právě tím, co křesťanství pro
povznešení národů nám přineslo; takže 1je vlastně
křesťanství, aspoň pokud mluvím o životě časném,
vzdělává a povznáší.

Moji milí! Znám však ještě jeden národ a vy
znáte jej též. My všickni jsme ditkami jeho, jeho
řečí inluvíme, k němu lásku v srdci svém cítíme.
Jest to národ český.

A tento národ, jak jej nyní vidíme, v mno
hém ohledu podobá se národu, o němž jsem právě
bvl promluvil. I národ český býval národem sla
vným, vzdělaným, od Boha bohatě nadaným, sa
mostatným národem. Býval 1 národem velice
zbožným. X jak je to s ním nvní? — Touží po
své bývalé slávě, jak září z koruny svatováclavské.
Ale roztrhán jest ve strany vzájemně se potírající.
A čím líší se ty strany od sebe? — Smýšlením ná
Doženským.

Máme lid upřímě věřící, slavnosti naše s ra
dosti slavící. Máme 1 mnohé vzdělance, kteří jsoukřesťanyupřímnými| Alemámetéžstrany,které
náboženství nmoho nebo vic necení. Máme 1 ta
kové, kteří sami upřímnými a věřícími křesťany
nejsou, přece však je někdy při nějakých slavnostech

2
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církevních vídáváme. Mají zásadu: Lidn se nemá
náboženství bráti. |

Máme však 1 stranv, které s podivuhodnou
horlivostí proti náboženství otcu našich, proti pu
vodnímu náboženství národa českého, jež jej velkým
a slavným a vzdělaným učinilo, bojují a brojí, ba
i takové máme, kteří — jako starozákonní Sadu
ceové — ani v ducha ani v nesmrtelnost, ba ani
v Boha nevěří.

A proto nemužeme zapřiti, že při tom všem,
v čem. drahý nám národ pokročil, v. mravném
ohledu v děsném a hrozivém úpadku se nalézáme.
— Jako jsem již jedenkráte v pastýřském listě
vám řekl, tak volám 1 dnes: Mv jsme se z děje
pisu ničemu pro život svuj nenaučih. -—Kdypdpchom
chtěli narod česky zmičiti, právě. lak bychom lo museli
sačítí, jak se to u nás děje. Zavrhovati Krista
Pána a jeho náboženství; vytlačiti ze zákonodárství,
ze škol, z manželství, z rodin Krista Pána co nej
více, — ba Kristovo učení ponížiti v. posměch
uvésti, a tudiž mravnosť národa podrýti, ve stranv
se roztrhat, hlasatele křesťanství potupou zasvpá
vatu zástupce Kristovy vyvrhelem národa chtít
učiniti, za lidi, které nejsou ani hodní v národě
žíti, ač právě oni národ svuj vroucně miluji a jeho
úplný mravní úpadek prací nevděčnou zadržují a
jak Kristus Pán vudcum národa svého řekl, vudce
slepé, kteří jsou vudci slepých míti to vše jest
u nás dnes — zmičilo to národ israelský a Bohužel
to vše takv činí se a děje v národě našem. (Opa
kuji“ Kdybychom chtěli národ svuj znmičiti,lépe
bychom to an1 začíti nemohli.

Moji milí: Na tento smutný a nebezpečný
stav národa našeho s bolestí hledí biskup váš a
s nim celá řada vzdělaných a šlechetných mužu
duchovních a světských. -Vida město plakal nad
nim. Tak četli jsme dnes ve svatém cvanjchu.
skutečně“ Až k pláči to jest, co se nvní děje na
záhubu drahého m1 národa. Často sám k sobě dím:



Ó kdybys poznal, co je ti ku pokoji! Ale nyní jest
to skrvto před očima tvýma. — A abys nemohl
prohlédnouti, o to pečují denně zaslepení lidé,
kteří by se rádi stali vůdci tvýmui. A tu tážu se:
Národe muj! Zdahž pak uvažuješ, že mohou i na
tebe »přijíu dnové a obkliči tě nepřátelé tvoji a
zouži tě ze všech stran a na zem povalí tebe?.

Moji nulí! To uvažuje biskup váš se zmíně
nými šlechetnými muži. X proto snaží se spolu
s mnm, aby národ český nebyl — jako druhdy ná
rod israelský povalen, nýbrž aby křesťanství,
které až posud vždy každý národ, který jim byl
pronknut, velkým, vzdělaným a silným učinilo —
mezi námi zase obnoveno bylo, aby národu našemu,
jak vzdělancum tak lidu, navrácen byl Kristus čili
aby vše, co u nás v úpadek a nepořádek přišlo,
zákonem Krnisovým zase naprav eno a povznešeno
bylo. A zté jediné příčiny tedy z nezištné lásky
k lidu a národu našemu- bude se dne 22. 23. a
24. srpna konati v sídelním městě našem v Hradci
Králové diecésní sjezd katoliků českých. Na sjezdě
tom bude se mluviti právé © tom, co jsem vám
nyní řekl, jakbyv totiž národ náš z úpadku svého
naboženskyýymravučho byl povznešen.

(3 nic jiného se nám nejedná, hle, pravím to
před Bohem.

X proto prosim a vvyvbízimkatohcké muže
české nebo českéko jazvka znalé katolikv, aby do
Hradce Králové přijeh, a tak sanu se přesvědčili,
že z lásky k národu svoláváme tento sjezd.

Katohčtí mužové cešti! Nedejte se odstrašiti
křikem štvaných řečníiku a zkaženýmm novinami
jejich. Budou vám křičeti: Biskup Váš plete se do
politiky! Řekněte jim: A vaši vůdcové se pletou
do náboženství! Reknou: Ejhle, klerikalismus! Re
kněte jim: Neškodí nikomu být klenkálem:; neboť
u nás je klerikálem, kdo Boha za svuj nejdražší
podil má. Budou křičet: Ejhle reakce zpateč
mctví. Reknéte jin: Vehkou, službu byste, pane,



prokázal své ubohé duši, kdvbyste provedl na sobě
reakci, totiž návrat k Pánu Bohu. Budou křičeti:
Chtí zničiti národ; odpovězte jim: Kristus Pán
ještě žádný národ nezničil, ale bezbožectví hubi
národy. Přimísí se k tomu 1 evanjelické časopisy
a budou vvkládati, že katolictví a klerikalismus
není křesťanstvím. Odpovězte jim: Není-li kato
lictví křesťanstvůn, které se pevně drží viry v Krista
Pána, povězte nám, zdali pak jsou křesťanskými
tv círke, v kterých se smí kázati 1 v kostelích ne
věra. Začnou vám mluviti o tupitelich velkánu
národa, o tné, okovech tvrauství a podobně. Re
kněme jin: S timhle mluvením to chodilo před
několika letv, ale nyní? Nvní už každý rozumný
vidí, že mravně hyueme právě proto, že jsme vě
lh planým frásim. CAcemenábošenstot a nic více, a
třeba bylo poutem lidských nezkrocených vášní.
Jest jž svrchované zapotřebí nějakého obmezení
nekázné, nevázanosti a spousty.

Tak a podobně budou křičeti. Strachu však
jejich nebojte se. Kdo jste rozumným člověkem
pryďte a poslechněte aspoň, abvste se přesvědčili.
Nepřátelé Knsta Pána přinesou ve svých novinách
zprávy lživé a překroucené.

Tak tedy, kdo jeu muůžes,vzhuru na sjezd do
Hradce! Kdo miluješ národ svuj, nedáš mu dále
zahvnouti odpadem od Krista Pána, dle sil svých
přispěješ k tomu, aby se uám vrátil nazpět odmí
tnutý Kristus, Syn Boží, a s ním zase pravá vzdě
lanost, pevuá mravnosť, nestranuná svoboda, svatý
pokoj — ano 1 hojnosť věcí pozemských.

Kdo však přijiti nemužeš, modli se aspoň za
zdar sjezdu a za drahý nám národ náš.

Pamatujme, že při sjezdu bude též posvěcen
nový katolický spolkový, svatovojtěšský dum čili
Adalbertinum v Hradci Králové, že tedy tím sjezdem
slavíme též jubilejní rok slavného rodáka diecése
naší sv. Vojtěcha. S vroucí touhou, aby se vypl
mla slova písně jeho: Dej nám všem Hospodine hoj



nosťpokoj v naší semi — slavme tedy dny 22. 23.
a 24. srpna na dukaz, že povstávají u nás k no
vému životu katolíci; pravím — katolíci, jimž ne
rozlučnými družkami jsou: Čírkev a vlasť. Vzhůru
na sjezd s heslem přeradostné písně ze slavných
dob našeho národa: Kristus jest naše naděje, nikdo
jiný neprospěje.

Já pak končím slovy sv. Pavla řkoucího:LáskamásevšemivámivKristuJežíši| Amen.
[. Kor. 16, 24.

Dáno na den sv Cyrilla a Methoděéje, hla
satelů křesťanství.

Edvard Jan Nepom.,
biskup.

Na toto všestranné ohlášení sjezdu a pozvání
naň došlo ze všech končin Čech, Moravy a Slezka,
a ze všech vrstev národa čČeskoslovanského tolik
přihlášek, že bylo legitimací vydáno celkem 6000.
Dráby bvly požádánv © snížení jízdného, avšak
došlo vyřízení v tom smyslu, že ježto jest pásmová
sazba sama sebou již velmí mírná, další sleva
možná neni.

V poslední schůzi přípravného komitétu dne
I7. srpna ustanoven byl následujicí podrobný po
řádek sjezdu:

V neděli dne 22. srpna v 9 hodin dopol. valná schůze
ústředního sdružení katol. spolků diecése královéhradecké,

O půl 3. hod. svěcení diecésního spolkového domu „Adal
bertina“. Sbromáždění v chrámu Páně sv. Ducha po druhé ho
dině. Slavní úřadové na svých obyčejných místecb, spolky
8 prapory i bez praporů v blavní lodi chrámové podél lavic.
Průvod vyjde o půl 3. hod. v tomto pořádku: Kříž, korouhve,
sbor zpěváků; spolky 8 prapory, ku kterým se přidruží spolky
bez praporů; duchoverstvo v talárech; Nejdůstojnější p. biskup
jako uvětitel 8 assistencí; slavní úřadové zeměpanstí; slavní
úřadové samosprávní; slavná řiditelstva, sbory professorské,
učitelské; jiní zvaní hosté; účastnici ostatní. Cestou se bude
zpívati litanie o všech svatých. U Adalbertina nejprve Bbor,
pak promluva Nejdůstojnějšího pana biskupa, svěcení 8amo,
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při kterémž bude pěvecký sbor dam zpívati před Adalberlinem
„Hospodine pomiluj nás“ Aabohoslovci budou zpívati uvnitř
zpěvy liturgické Po svěcení průvod, v tomtéž pořádku jako
dříve, vedle vojenské pekárny a malým náměstím do kostela
Panny Marie; tam úřadové zeměpaušti v lavicích ma straně
evangelní čili, když se vchází do kostela na straně levé, úřa
dové samosprávní na straně epištolní čili pravé, spolky upro
střed, jako v kostele kathedrálním. Požehnání s Nejsvětější
Svátosti Oltářní, čímž bude svěcení ukončeno. Cestou od Adal
bertina bude se zpívati píseň: „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“;
text písně se rozdá. í

V G hodin první schůze v divadle Klicperově; vstup volný
jen tomu, kdo se prokáže legiumací, která zoi na jeho jméno;
místa: předsednictvo,jinak zaměstnaní a zvaní na jevisti; šlechta
v ložích; dámy v ložích a na tribuné; páni v hledišti; zpěváci
na galerii Pořádek: 1.) sbor; 2.) oslovení předsedy připravnéhb»
komitétu; 3.) volba předsednictva, která se děje akklamaci;
4.) promluva zvoleného předsedy, který také představí p země
panského komisaře; promluva prvního mistodřepsedy, drubkého
mistopředsedy. 5.) Přivítání účastaíků sjezdu královským věnným
méstem Hradec Králové; 6) návrh va telegram svatému Otci a
Jeho Veličenstvu císaři a králi; 7.) první slavnostní řeč: po
litice. Karel Ervín hrabě Nostitz Rieaek; po ni se přečte reso
Juce bez debaty; 8.) došlé telegrammy, pozdravy ústní, písemné;
9.) hymna papežská, císařská, národní; 10.) předseda prohlásí
první schůzi za skončenou

V ponděli dne 23. srpna. V 8 hodin ráno pontifikální mše
svatá v kathedrálním chrámu Páně, při které zapěje diecésní
cyrillská jednota chorální msi; korporace a jednotlivci na místech,
jak v neděli odpoledne. VW10 hodin druhá schůze v divadle
Kheperové: 1.) sbor: 2.) zahájení schůze; 3.) některé pozdravy;
4) druhá slavnostní řeč: O životě rodinném (pan školní radu
Frantisek Lepař, gymn ředitel v. v., resoluce; 5.) třetí sla
vnostní řeč: O tisku (reduktor František Stábl“, resolnce; 6.)
čtvrtá slavnostní řeč O českých déjinách (pan Dr. Gustav Do
mahyl, professor theologie), resoluce. 7.) ukončení druhé schůze;
v přestávkách mezi řečmi čton se telegramy a pozdravy.

V 1 hodinu odpoledne valná schůze Jednoty katolických
učitelů ve dvoraně Adalbertina.

POŘÁDEK:
1.) Zahájení schůze. 2. Snesení, má-li Be zříditi pobočný

spolek v Praze aneb má-li se sídlo Jednoty přeložiti do Prahy.
3) Vypracování návrhn ku npravení spolkového časopisu, aby
vyhovoval požadavkům členstva Jednoty; 4.)volby výboru; 6) při
Jjimáníčlenů a členských příspěvků; 6 ) volné návrhy. (Do schůze
jest potřebí zvláštní legitimace.)

Ve 4 hodiny třetí schůze v divadle Klicperově; 1., sbor;
2) zahájení schůze; 3.) telegramy a pozdravy; 4.) pátá sla
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vnostní řeč- O otázce rolnické, (I p. Josef Krubner, správce
velkostatku Hořice, rytíř řádu Františka Josefa, zakladatel vod
ního družstva v Čechách. II. p. Frant. Ječný, rolník z Běchar ,
resoluce; 5 ) šestá slavnostní řeč: O otázce dělnické, (p. Václav
Myslivec, dělník v Praze); 6.) Ukončení schůze.

V úterý dne 24. srpna v 9 hodin čtvrtá schůze v divadle
Kltcperové: 1.) Sbor; 2.) zahájení schůze; 3.) pozdruvy ; 4.) sedmá
slavnostní řeč: O otázce školské, (Nejdůstojnější pan biskup),
resoluce; 5 ) osmá slavnostní řeč O otáz'e sociální, (pan Dr.
Rudalf Horský, kaplan v Ouněticích), resoluce; 6.) telegramy,
pozdravy ; 7.) předseda prosloví krátkou řeč závěreční; 8.) hymna
papežsku, císařská, nůrodní; 9) Předseda prohlásí sjezd za
ukončený.

V jednu hodinu banket v Adalbertinn.

II.

První den sjezdu.
w neděli dne 22. srpna.

Již v sohotu dne 21. srpna odpoledne přes to, že bylo
počasí velmi nepříznivé, počal v Hradci Králové čilejší rnch a
město počalo se ohlékati do roucha slavnostního. Přijeli do
Hradce zástupcové katolických jednot v diecési a někteří účast
nici sjezdu, a mnohé domy počaly zdobiti se prapory. Večer
bylo na počest hostí v divadle Klicperově slavnostní divadelní
představení, při kterém sebrala Jednota katolických tovaryšů
v Hradci kralové velmi zdařile a ku všeobecné spokojenosti se
značnym úspěchem mravním i hmotným obraz ze života ven
kovského „Diblíik“.

V neděli dne 22. srpna nastalo počasí velmi krásné,
z čehož bylo lze uzavírati, že dílu dobrému žehná také nebe.
Z nejvyšších bodů města: z Bílé věže, z kathedrálního chrámu
sv. Ducha, z věži kostela Marianského, z městské radnice, a
z jiných četných domů v městě i na Podměstí vlály prapory
v barvách národních, rakouských a papežských. Zejména roz
sáhlá budova pivovaro ozdobena prapory četnými. Adalbertinnm
bylo ozdobeno jednoduše, ale vkusně.

a) Valná hromada Ústředního Sdružení katolických spolku.
Po deváté hodině ranní, po mši svaté, shromáždili se zá

stupcové 60 katolických jednot diecése královéhradecké počtem
950 členů v rozsáhlé dvoraně Adalbertina, aby konalo prvou
valnou schůzi. Ustřední Sdružení katolických jednot diecésních.
Schůzi zahájil předseda Dr. C. Vincenc Ruth, professor theo
logie, načež jednatel sdružení Franišek Reyl, ředitel Boromea
podal zprávn jednatelskou a účetní, které byly obě schváleny.



Na to vykonána volba výboru, a akklamací zvolen na budoucí
rok výbor dosavadní. Následovaly řeči přihlášených řečníků.

Pan Hetileisch z Úpice promluvil: Opráci spolkové. Spol
kový život má býti prostředkem ku sesílení ducha katolického
n k uskutečnění našeho sociálního programu! Proto nesmí 86
omezovati na místnosti spolkové! Ven z místností do veřejného
života! Práce spolková má směřovati ku vzdělání a zušlechténí
členů i okoli. Odporučuje zakládání řečnických kroužků | Nikde
v Jednotě nemá chyběti řečnický kroužek! — Aby vsak práce
spolková měla pro širší kruhy výsledek — třeba organisacel
Ku konci vybízí slovy nadšenými přítomné ku bratrské činnosti
za největší statky: víru a vlast. — Fan Langr z Náchoda pro
mlouváz O tisku, Pokrok kolem nás! Mluví se stále o pokrokul
Ale pokroku není bez víry — bez Boha! slavliček dokládá, že
bez víry jest vzdělanost jako dýka, jež dána do ruky vrahovi!
— Dnes vira klesá! Příčinou? Tisk bezbožcůl Rečník promlouvá
dále o velmeci tisku, jak působí tisk na soukromý i veřejný
život! Která strana má v rukou tisk — ta vítězí! Dnes opano
vali tisk buď přímo či nepřímo velkokapilalisté (židil). Žurua
listé kupování za jidášský groš! Žurnalistika není ve službách
hdu! Hlas: ale židůl) — To jest zločin 19. stoletíl A kdo tím
trpí? Pravda! — Zájmy malého lidu! Tomujest zabrániti tiskem
křesťanským, v pravdě lidovým! Kn konci vybízí řečník'ku pod
poře katolického tisku

Pan Doležal z Litomyšle probírá thema: Jak odpomoci

v kroužcích řečnických. Jednatel Sdružení p. řed. F'rant. Reyl
prohlásil, že družstvo „Vlast“ 1 Politické družstvo tiskové jest
ochotno podporovati a vysýlati řečníky, jen když budou po
žádány. — Pan Rovář £ Hronova probíral thema: O četbě.
Promluvil o působení špatné četby za dob nynějších, která pod
rývá víru 1 mrav. Třeba již si jednou povšímnouti toho, že četba
spatná bojujíc proti cirkvi, podrývá i základy společnosti a státu.
Jiného prostředku tu nezbývá, než proti špatné čethě postaviti
cetbu dobrou a to zakládáním kniboven při spolcích. podporo
váním katolické četby. — Pan Jenčovský z Hradce Kralové po
jednal: O překážkách a vadách naši organisace. Strana naše
křesťansko-sociální budi již pozornost — ale organisace naše
není dosud dokonalá. Vybízí důtklivě; aby všechny jednoty při
hlásily se do ustřední jednoty diecésní v Hradci Králové. Na
bádá k odstranění liknavosti a nesvornosti. Jsme bratry v Kristu
a cíl náš tak veliký, že jen obětavost, horlivost, svornost a nad
8ení mohou býti vlastnostmi, které přivedou nás ku vítězství. —
K organisací třeba však také financí. Rečník obrací se ku ma
Jetným, aby neopouštěli lid, družící se v jednotách pod znamení
sv. kříže, lid odhodlaný hájiti největší statky: víru a vlast!
— Jednatel pan řed. Frant. Reyl promluvil o thematu: Jak do
přniti organmisacinaši na poli politickém. Křestanství nemůže se
omeziti na chrám! Kristus Pán neřekl: „Jděte do chrámu“ —
nýbrž „Jděte do světul“ Kristovo učení jako kvas, k němuž



Božský Spasitel přirovnal království své, má pronikati celou
společnost; nejvyšší zásada křesťanství: Miluj Boha nade všechno
o bližního jako sebe samého, má se zrealisovati ve veřejném
životě. Snaha upraviti život veřejný dle jistých idejí — zove se
polhtika. My chceme upraviti život veřejný dle zásad křesťansko
katolických! Ríkají-li liberálové, socialisté etc., že touto snahou
pleteme se do politiky — budiž. Křesťanství, má-li vykonati
úlohu svou světodějnou, musí proniknouti jednotlivce i národy,
svědomí jednotlivců i národů, přikázání jeho napsána býti musí
na dveře rodin, států, parlamentů! — Kdo jest proniknut živým
přesvědčením křesťanským, snažiti se bude, aby ideám jeho získal
mista v životě veřejném — on příznivcem bude politiky křest.
katolické! A v čem záleží politika katolická v ohledusociálním
a osvětovém“ Krátce odpovídám: 1. aby národ něco měl, 2. aby
národ něco uměl. — Rečník nastíniv podrobněji oba body to
hoto programu, přechází ku poměru strany katolické k ostatním
stranám v náradě! Co týče se strany mladočeské, projevil sou
hlas 8 programem její národním — liberalism její však zavrhl.
„Kde jednati se bude o práva národa, nalezne nás strana mla
dočeská po boku svém jako věrné spolubojovníky, kde vytýčí
vlajku liberalismu — Čech katolík protestovati bude jménem
své víryl“ — Hnutí pokrokářské jest hnutím zcela protikře
stanským! O realistech není možno vážně mluviti' Realismus —
dva doktoři! Socialismus žido-demokratický zavrhujeme — ni
koliv však svedený jím lid! Lid ten jsou naši bratří — a dá
Bůh jednou naši spolubojovníci! Není možno, aby kříž na dlouho
povrhován byl těmí, jimž vymohl svobodu synů Božích! — Ku
konci podal řečník návrh, aby v každém hejtmanství diecése
naší zřízena byla politická jednota kutolická (Stanovy dostanou
se u diecésní jednoty v Hradci Králové). Návrh přijat.

Pan WMyslhivecz Prahy slovy vřelými přináší pozdrav
z matičky Prahy a promlouvá ku jednotlivým thématům pře.
dešlých řečníků. Přimlouvá se za rozšíření lidového tisku kato
lického (Lidový List), za jednotné postupování všech krajinských
sdružení, aby celá organisace naše podobna byla oběhu krve,
jež sbíhá se v centru svém — v srdci slovanské, katolické
Prahy! „Hnutí katolického lidu činí se překážky! Býti křesťun
ským dělníkem, dělníkem proniknutým vědomím náboženským
— spojeno za dnešních dnů 8 útrapami! Ale již Heine řekl:
„Kde jest pravda — tam je Golgota!“ Golgota čeká i nás! Ne
klesejme! Dvanáct apoštolů, síleno Duchem Božím, obrátilo celý
svět! Zástupy naše pod praporem pravdy Kristovy porostou do
nekonečna jako vlny oceánu. (Bouřlivý souhlas.)

Na to vykonána volba delegátů do zemské organisace 8
o zvoleni za delegáty pp: Polák a E. Langer.

Valná hromada skončena za všeobecného nadšení a dá
Bůh, že přinese hojného ovoce v sociálním obrodu naší vlasti!
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b) Svrécení Adalbertinu.
O půl třetí hod. odpoledne shromáždili se účastníci svě

cení v kathedrálním chrámu Páné. Imposantní průvod se sestavil
dle pořálku dříve připomenntého. V čele průvrdu av. kříž a
korouhve, za ním jeduoty katolických tovaryšů a diecésní spolky
katolické. Dostavili se szraporu: Jednoty ka*.tovarysů: z Chru
dimi (8 či.), z Horního Jelení 16, z Polné 6, z Třebechovic 40,
z Hradce Králové 40; Jednoty sv.-Josefské: z Hronova 13,
z Proseče 12, z U-stí nad Orlicí 15, z Rovně 18, z Ostřetína 20;
Dělnické spolky „Svornost“ z Náchoda 20 a z Hllinska 8; Jed
nota katolická z Kostelce nad Orlicí 40, Živnostenská jednota
z Jilemnice 20, Jednota katol. jinochů amužů ze Studence 18,
Katolický vzdělávací spolek „Práce“ z Cáslavi 18, Ka'olicko
sociální Jednota z Litomyšle 4; tedy v celku 17. Bez praporů:
Jednoty sv. Václava: z Dobrušky 50, z Bohuslavic 34, z Vel.
Poříči 7, z Vel Dřeviče; Dělnické spolky „Svornost“: z Červ.
Peček 20, z Přelouče 2, z Humpolce 4; Jednoty sv. Josefa:
z Chocně 20, z Cernoušku pod, Ripem 7, z Modletina 3, z Červ.
Kostelce 41, z Chrasti 26, z Úpice 10, z Rychmburku 7. z Dol.
Dobrouče 2, z Hnátnice 2, z D. Befkovic 7; z Chlen kat. hosp. spolek
„Lípa“ 12; z Prahy Svatováclavská Jednota 80; Jednoty katol
tovaryšů: ze Slezského Předměstí 40, z Krucemburku 2, z Při
byslavi 2, z Police; z Ceské Čerinné, Jednota sv. Jana Křtitele
20, z Lůže spolek „Slavata“ 28, ze šezemic, Katolicko řemesl
nicko-hospodářská Jednota 25, z Rokytníku Jednota sv. Jana
Nep 2, Vzdělavací a politický spolek „Mir“ z Vel Jesenice 4,
z Jaroměře 30, ze Zbečníku 20, ze Suchovršic 2, z Vamberku 25,
z M>ziříčí 3, z Jičína 12, z Nové Paky 14, z kramolína 10,
z Piňovic 5, ze Stěpanic 2, z Libice 12, z Nového Bydžova 50,
ze Želiva 3. Mimo to spolky: ze Semil, z Mělnka, ze Žďárek,
z Libřic, z Pardubic, (též pětičlenná deputace spolku voj. vy
sloužilců), Cyrillská Jednota z Hradce Králové korporativně;
tedy celkem. 47. Následovalo duchovenstvo, za ním Nejdůstoj
nější pan biskrp 8 assistencí jako světitel; pak téměř nepře
hledný zástup účastníků a hostí všech třid: slechta, úřednictvo,
učitelstvo, řemeslnictvo, rolničtvo a zástupci obcí a měst z okoli
nejširšího. Průvod nbíral se za hlaholu zvonů a zpěvu litanii
o všech svatých velkým náměstím, svatojánským náměstím a
bývalou pražskou branou do Jiříkovy třídy k Adalbertinu. Před
Adalbertinem zastavil. Bylo dojista úchvatné podivání na prů
vod, v němž bylo 17 praporů, přes 60 rozličných spolků a
jednot a účastníků všech jistě kolem 8090.*,

Před Adalbertinem zapěla nejprve CyrillskáJednota [rá
lovéhradecků velmi zduřile přiměřenýsbor, po kterémž vystoupil
na řečniště Nejdůstojnější pan biskup, jenž byl uvítán dlouho

"Jeat pravda, Že účastníky nepočítal nikdo, avsnk uvýžímo-li, že bylo před
Aďdalbbertineníma prostoře nsi AXN)čtver. m. Jidf jen zzunačkáno, jest udaná dfsheu
zeclu odavedněnn. — Téhož dne nspořádní na Střežnící v Hradci Králové a to ve
prospěch povodní postižených slavnost spolek »Neruda: 3 před skavností byl pri
ved městem. Snad měla sltvnost ta sjezdu uskoditi, ale nenskodilk mt promic.
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trvajícím voláním „Sláva“. Když se pozdrav utišil, promluvil
nejdůstojnější řečník takto:

Pochválen buď Pán Ježiš Kristus!

Obnovte se. Ef. 4, 23.

Na náměstí učeností druhdy slynoucího města
stojí muž v duchu roznícený obklopen jsa mudrci
čili učenci tamnějším, epikurejci a stoiky nazva
nými. Horkhvý vede s nimi hovor čih hádku. Ale
hned z počátku někteří z mich slovem potupným
odbýti ho chtice vvkňklh: [ co chce nám tento
žvastal pověděti? I popadše ho, vedl jej na Areo
pág, čili před nejvvšší radu. — Tedy Pavel, neboť
on to jest, o němž mluvím, stoje u prostřed Areo
págu, řekl: Procházeje město vaše a vida modly
vaše, nalezl jsem takv oltář, na kterémž napsáno
jest: Ignoto Deo — Neznámému Bohn. — A takto
počav řeč svou přišel až k nesmrtelnosti a vzkří
šení. A co se stalo? Ve tř strany roztrhli se po
jednou posluchači jeho. Někteří se posmívali;
někteří řekl: Budeme tě o tom podruhé slvšeti.
Skut Ap. 17,32. Ale někteří u věřili, mezi nimi muž
znamenitý Dionvsius, člen nejvyšší rady athénské.

Tak postavila se proti Pavlovi bloudicí věda
toho času a až posměchem stihla jej. A nebezpeč
nější než domnělá věda se svým posměchem, byla
netečnosť, která nebyla s to s vyššími věcmi se
zabývati, která milovala zaměstknání a rozkoše to
hoto života. Jen menší čásť přiklonila se k němu.
— Ale nedal se odstrašiti tento veliký muž. Dílo
vehké měl vvkonati. Svět veškerý tonul v nemrav
nosti, rozkošnictví, náboženské nevědomosti a ne
jistotě; vězel ve tině, v mravní bídě, z Části i v tě
lesné a v otroctví.

Čo se týká náboženské nejistoty, volali nej
šlechetnější duchové: Všecko jest nejisté, kéž by
někdo z bohu přišel, a poučil nás. (Plato.) Co se



týká mravnosti, uznali lidé nejlepší: Tak jsme
sklesli, že nám není pomoci. (Seneka). Vše tedy
bylo porušeno, svět cítil, že musí přijíti pomoc,
má- býti lépe. Svět toužil po svém napravení,
po obnově.

A hle! Co zdálo se nemožným, stalo se. Zne
náhla sice, ale přece obnoven jest svět. Ač
vlastně po obnově toužil, bojoval ve svém zasle
pení proti obnovitelům svým. Ti, kteří usilovali o
rozšíření jisté a Čisté nauky náboženské, kteří nej
čistší mravnosť hlásali slovem 1 příkladem, kteří
založih osvětu a vzdělanosť čistou, neposkvrněnou,
ti kteří tedy kladli základy k obnově světa, byl
právě od světa samého až k smrti chorého zasy
pávání 1 na dále posměchem a potupou jak lidu
obecného, tak obzvláště učeucu věku toho; vyvr
helem lidí, zločinci popravy hodnýmu, blázny a št
lenci byli jmenování, na popraviště skutečně ho
něni po tři sta let.. — A vedle toho stáli tu celé
zástupy těch, kterým nelibilo se přísné učení, Inuli
ke světu, k jeho rozkošmectví a statkům a slávě,
a proto netečně hleděh na podivuhodný boj, který
vedl svět proti svým obnovitelum.

Avšak víc a více mohutněly řady těch, kteří
celým srdcem přilnul k učení, jež poprvé hlásal
Pavel Atheňanum; víc a více vítězila obnova v boji
proti spoustě zastaralé, až konečně provedena vcelé
Evropě. Kříž zastkvěl se jako znamení pravdya
mravnosti, jako znamení osvěty, svobody a hdskosti
pravé ovšem 1 jako znamení spásy věčné.

Křesťanství obnovilo tvářnosť země.
A svět to uznal. Ač dlouho se vzpíral, ko

nečně nemohl jinak, než říci: Kristus skrze cirkev
působící obnovil nás. A na věčnoupaměťtoho
učiněn jest Kristus jako rozhraním mezi starým
spukřelým a obnoveným světem tím, že od jeho
narození čítá svět léta svá.

Předrazí! Kdo z vás pocítil kdy radost čistší,
vznešenější nad tu, která naplňuje duši katolického



lidu českého, kdvž v noci Božího narození v pro
stotě srdce svého zajásá sobě slovy: Narodil se
Kristus Pán. Ale vzdělanému, uvědomělému kře
sťanu jest ta píseň, prostá sice a jednoduchá, spolu
chorálem jásajícího lidstva: Narodil se znovu vše
cken svět. Den obnovy světa zasvitl nám. Pojďte
národové a zaplesejte. Se světlem poznání pravého
Boha vzcházi nám osvěta, svoboda, lhdskosť. Pojďte
klanice se s pastýři Kristu, veselme se, že jsme
obnovení, že pomoženo jest bídě naší mravní.

Nejmilejší! Tak smýšlelh až téměř do doby
naší křesťanští národové. "Tak vděčně uznávala
obzvláště Evropa držíc v rukou prapor osvěty,
protože bvla křesťanskou.

Avšak od patnáctého stoleti, kdy ne sice ve
skutečnosti, ale v myslích národu hnuto jest zá
kladem osvětv národu křesťanských, osvěty ob
zvláště evropské, počalo křesťanství původní, apo
štolské, katolické přicházeti v nevážnost u muohých,
a neváhám říci z části vinou těch, kteří měli nejen
slovem, ale 1 životem udržovati vážnosť jeho. —
Na jedné straně přicházelo v oblibu staré pohanství
u učencu, na druhé straně změněno učení, nadě
láno sekt hádajících se mezi sebou o učení. Zne
náhla sice, ale bez zastavení se, zináhalo se smý
šlení protikatolické, protikřesťanské. Nevěra drala
se do Evropy, až při blesku a hromu revoluce
francouzské, při krvavé práci stípadla — guillotiny
— ohlásila se, jako nová prý osvěta, a nová prý
svoboda, což nvní sluje liberalismus. Evropa
dle jména a částečným a nedostatečným úsilím
států církvi plně neduvěřujícím ještě křesťanská
stala sesmišeninouliberalismu a křesťanství,
Čih nově vzkříšeného a dle času upraveného po
hanství a křesťanství v strany roztrhaného.

A jak tedy vypadá nyní svět za pusobení
bezbožeckého liberalismu; jak daří se národum za
dob smišeninv liberalismu s křesťanstvím? Vedle
oltáře Kristova postaven jest oltář s nápisem:



Ignoto Deo — Neznámému Bohu. Byl totiž ten
jedině pravý, věčný, osobní Bůh zavržen a na
místo něho měl přijíti nějaký jiný bůh, kterého
bude hlásati jen a jen věda. — A jest nalezen již
ten nový bůh? V skutečnosti nalezen není. Pokus
za pokusem činí filosofie — věda — na Čas zdá
se: Hle, tu jest ten bůh na misto toho starého
Boha. Ale hned zase přicházejí jiní a zavrhují, co
první vymyshl, a došli jsme tak daleko, že právě
učení ze stísněných prsou svých vysýlají povzdech:
Všecko jest nejisto. Podvrácen měl být oltář Kristův,
to se ovšem nepodařilo, ale víra v Boha, jak jej
hlásá Kristus, oviklána, podvrácena, seslabena jest,
avšak nového jistého nic není dáno; v invslích pře
mnohých mužu stojí oltář s nápisem: Neznámému
Bohu. Buh stal se přemnohým duším neznámým.

X ta neznámost, neznalost Boha s nejistotou
a pochybovačnosti nazývá se dnes atheisnus —
bezbožectví. Jest to však návrat starého, ne
jistotou a nevědomostí o Bohu rozerva
ného pohanství

Což divu, že všecky ty trudné zjevy, jaké se
ukazovaly mezi vzdělanými národy pohanskýnu
v říši finské, dnes tu jsou.

Kde učenci s Platonem volají: Všecko jest
nejisto — tam musí přijíti Senekové, kteří praví:
Tak jsme mravně sklesli, že nám pomoci není. Kde
šíří se neznámost Boha a nebo zapomenutí na něj,
tam jiusí klesati mravnost Tam musí se objeviti
moudrost starých tflosofu, kteří slouli epikurejci,
totiž: Rozkoš Čili poživání jest cílem naším. Kde
zapomene se na toho, jenž dí: Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého a bližního svého
jako sebe samého, tam zustane zákonem jen: Milo
vati budeš sebe samého. Bezbožai zůstává dusledně
jen jeden zákon a ten jmenuje se: Sobectví.

Ze nepřehánim, toho svědectvím jest nvnější
nepopiratelný úpadek mravní, obzvláště děsivé roz
košnictví a sesurovění myslí.



A poněvadž jsme jako celek smišeninou po
hauství s křesťanstvím, pozorujeme dvojí věc.
Předně, mnozí novopohané čili liberálové mají na
sobě všelicos dobrého z křesťanství, v němž vv
chováni byli. Za druhé, lid křesťanský přijímá na
sebe víc a více nectnosti pohanských.

A tak to jest, když jsme ještě jen smíšeninou
pohanství s křesťanstvím. Což bude, až by poslední
zbvtky křesťanství z mvsh vvhlazeny byly? — Po
hlédnětež na ty, na které křesťanství již téměř
žádného vlivu nemá; na ty, kteří žijí dle zásady
epikurejského bezbožectví — rozkoš jest cílem lidí,
— pohledněte na ně a co vidíte? Všecka vyšší
snaha 1 samo vlastenectví vyhvnuly z jejich mnyslí.
V duších jejich není již ani oltář s nápisem: Ne
známému Bohu —1 ten jest zbořen, a stojí tam
pouze oltář podobný onomu, na nějž ve Franci
při ohlášení liberalismu lehkou ženštinu postavili;
v duších jejich jest oltář zasvěcený žaludku a
chlípnosti A budoucnosť?

Ze jest děsivá uznávají 1 ti, kteří více jsou
hberáli, nežli křesťany. Ale že jsou liberáli, že drží
se oltáře s napisem: neznámému Bohu, mluví ©
náboženství budoucnosti, ba jsou i takoví, kteří se
domnívají, že oni by bvli s to světu vymysliti něco
Jepšiho, než křesťanství.

Ale marná snaha. Křesťanství z mrtvých
vstáním Kristovým stvrzené přeměnilo svět, kře
sťtanství -—a to to pravé, neporušené, původní, to
Fetrovo a Pavlovo křesťanství, to jedině jest schopno
skleslý svět obnoviti.

A Bohu díky! To apoštolské křesťanství, které
za odbyté bylo vyhlašováno, to dnes již stojí na
Jakémsi aréopágu veškerého světa. Jakýsi, jakoby
z mrtvých povstalý Pavel volá již těm Athenám —
totiž lidské společnosti: Toho neznámého Boha
zvěstuji vám. On to jest, který učinil svět; on to
jest, který není daleko od jednoho každého z vás.
Nebo v němživi jsme, hýbáme se i trváme. On
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to jest, který poslal Krista, vzkřísiv ho z mrtvých.
(Srov. Sk. Ap. 17.) A není žádného jiného jména,
v kterém bychom mohh spasení, oblažení býti.
(Srov. Sk. Ap. 4.)

Nuže! A jak se chová svět k tomuto Pavlovi?
Nejinak, nežli druhdy Atheňané. Jsou mnozí, kteří
pro hlasatele křesťanství nemají nic, než posměch
a potupu hned předem. Co chce tento žvastal po
věděti — tak přivítali athenští sv. Pavla, tak to
noví pohané dělají dosud. Co pak chce tento kle
rikál, ten ultramontán —-dolu s ním! Jsou 1 dnes
zase mudrci epikurejšti, odpůrci Boží, mnlovníci
světa a rozkoší, jsou po dnes samolibí, slávomamem
zaslepení lidé, kteří hned předem křičí na hlasatele
křesťanství: Ejhle! Zpátečník, reakcionář, atd. atd.

Jsou však 1 takoví, kteří podobní jsou Athe
nanum pravicím: Budeme tě podruhé slyšetu Těch
jest množství veliké. T1 nevezmou sl práci, aby
přemýšleli o křesťanství. Téměř nikdy neslvší řeč
nějakou o náboženství, co 1 daleko jest ve spojení
s náboženstvím, toho nečtou. Jen ne o náboženství
začíti mluviti To jim je něčím, při čemž nevvdrží,
co je nudí, nebaví. A třeba lepší z nich uznávali
dobrý vliv křesťanství na život — heslem jejich
jest: AŽ po druhé, až jindy. A ani on nemohou
pochopiti, proč že jest třeba raziti cestu náboženství
do srdcí, do rodin, do státu, do života. I jim je to
zbvtečnou horlivostí — klerikalismein.

Ale někteří podobní jsou Dionysiovi, učenému
členu vysoké radv a ostatním, kteří uvčřili Pavlovi.
To byly tv duše, jakých bývá méně, které po
vznesly se nad bloudicího ducha času a nad zlé
vášně a pomáhali vykonávati veliké dílo Kristovo
— totiž obnovení světa.

Nejnulejší! Nejen národ český vubec, ale
zvláště ten díl lidu křesťanského, který bydlí na
východě země české, jest bohužel smíšeninou libe
rahsmu s křesťanstvím porušen. Všecky tv smutné
následky toho, že se vrátilo pohanství mezi kře
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sťanv spatřujeme 1 zde, a čím více která krajina
na Boha zapomíná, tím větší jsou škody mravní,
které trpí. Tu tážu se Vás: Komu pak sluší nej
prve povinnost převziti úlohu Pavlovu, a postaviti
se na areopág veřejnosti a hlásatí Boha a zahájit
práci k obnově drahcého lidu? (dpusťte, že jsem
nabvl přesvědčení, že nástupce apoštolu má po
vinnost tu. A proto, ač nehoden jsem toho při
rovnání, přece jinak nesoudim, než že vubec a dnes
obzvláště stojim jako na areopágu českého vý
chodu jako hlasatel toho, co obnoviti má svět. A
mám za to, že bvch neobstál ani před soudem
Božím ani před soudem těch, kteří po nás přijdou,
kdvbvch z pohodlí aneb z bázně anebo ze žalu,
že nebudu oblíben, nevstupoval v šlepěje vehkého
Pavla.

Což divu, že svět pohanstvím na novo pro
saklý, nejinak, než k sv. Pavlu, chová se 1 k bi
skupu vašemu? Což divu, že jako v Athenách po
tupa, posměch, pohrdání jest 1 dnes údělem násle
dovníka svatého Pavla? Ano 1 v jjném ohledu jest
dnes pití kalich trpkost, který pil svatý Pavel.
Jeho největšími odpurci nebvh Rekové a Latinici,
tedy přislušnict cizích národu, nýbrž kamkoliv při
šel právě ti, z jejichž národa pocházel, až zuřivě
bojoval proti němu. A to nejen snad veřejným
hovorem, jako Atheňané, ale násilím a štvaním
obecného lidu proti němu. Tak n. p. kdvž Pavel
objevil se v Jerusalemě, tedy v hlavním městě ná
roda svého, židé . . uzřevše jej, zbouřili všecken
hd, a vztáhli naň ruce, křičíce. A zbouřeno jest
všecko město, a sběhli se lidé.. . V zástupu pak
jedn tak, jiní jinak křičeli. A nemohlo se nic ji
stého zvěděti pro hluk. A k tisícníkovi volali:
Zahlaď jej. (Sk. Ap. 21.) A v ubohé vlasti naší jest
za dnu našich obzvláště Ichko poštvati proti ně
komu. Jest jen zapotřebí « novinách říci, že není
vlastenec, a máme to smutné divadlo, kterému se
budov diviti potomci, že Čechové, když obdrželi



za biskupa Čecha, vlastence ano i spisovatele, po
tupami sami si jej zasypah. A proč? Protože není
pohanem, nýbrž o to usiluje, aby ubohý národ
z mravní bídy křesťanstvím byl povznesen, po
siiněn, zachován.

AXže jsou 1 na českém východě, kteří ne
mohou ani pochopiti, oč vlastně tolik se usiluje, a
nechtíce nic Čimt1 pro nábožeuství podobní jsou
těmn,kteří pravil: Až podruhé — 1 to jest známou
věcí. Ale měl by proto snad katolický biskup lho
stejně dívati se na hvnoucí hd a národ?

Nikdv Nikdví [ jemu platí slova Pavlovi
řečená: Neboj se, ale mluv a nemlč, já jsem s tebou . . neb mnoho mám lidu v tomto městě. Sk.
Ap. 18, 9, Io. Ano. nejmilejší, mnoho má lidu
Kristus v tomto městě, na českém východě. Toho
dukazem tento slavný den. Mnoho jest u nás již
těch, kteří spolu s biskupem jako druhdy Dio
nvstus se sv. Pavlem - - uvosli se pracovati k tomu,
abv překonáno bylo bezbožectví, a aby blaze pu
soblo celou božskou silou svou na veškerý národ
apoštolské křesťanství.

Proto založeno tolik spolku po diecési naší.
Proto zařízeno zde v Hradci družstvo, které snahou
znamemtých mužu zbudovalo tento dum, jenž nvní
posvěcen býti má, a má něsti jméno svatého Voj
těcha, a tudíž latinsky Adalbertinum slouti iná,
neboť právě na českém východě pusobil též svatý
Vojtěch, který pro hlásání katolického křesťanství
trpěl posměch a potupu vd části katolických Čechu
a utrpěl smrt od pohanu.

Kéžbv tedy tento dum hlasal městu našemu
i celému vukolí, celé diecési to památné slovo sv.
Pavla: Obnovte se! Bf. 4 32.

Bude se v něm ústv a tiskem pracovati ku
prospěchu lidu našeho. Není to dum, kterým hledá
se zisk časný. Naopak! S velikými obětmi zbu
dován jest a velikých obětí budeještě vyžadovati,
a proč? Jedině proto, aby odstraněny byly škody



zhoubné, které národu našemu zasadilo nové po
hanství, pod jménem lhberahsmu; jedině proto, aby
národ náš byl zase národem křesťanským, národem
zbožným a mravným a tudiž silným a nevvhu
bitelný mn.

Nejmilejší! Ve světě vždy jest boj zlého proti
dobru, bezbožnosti proti bázmí Boží, sobectví proti
šlechetnosti — ale též boj nevědomosti proti pra
vému vědění. — Boj ten jest nvní ostřejší, nežli
jindv. Co ani v obvčejné válce se neděje, to spa
třujeme nyní. Zbraní jedem napuštěnou, jedem lží
a potup, bojuje se proti těm, kteří obnoviti chtí
zaslepený lid a bloudíci vzdělance. Není nemož
ností, že svět jako jindy proti svým obnovitelum
1 násilim vystoupi, a že pro obnovení světa bude
křesťanum i život dáti, až bv poštvaní ku vzbou
ření se odhodlal.

Ale to nás neodstraší. Neboj se — já jsem
s tebou. To jest heslem naším. — Kdo tedy mužeš
pochopiti, pochop. Sladko jest trpěti pro Boha,
sladko jest trpěti pro lid 1 svedený, sladko jest
trpěti 1 pro ubohou vlasť.

Slávy od bezbožeckých vudcu lidu, ano od
lidu samého, pokud neprohlédne, očekávati nemu
žeme. A kteří jsme starší, uimnřemedříve, než dílo
obnovy bude vykonáno, bez vděku části národa,
ba snad 1 na naši rakev budou házeti kamenv
potup a posměchu. — Ale proto přece zůstane
pravdou: Křesťané obnoví svět, katolíci pomohou
zase k nové síle českému národu.

Nuže tedy! Dome nám drahý, nám posvátný,
v nás, kteří jsme tě zbudovali, udržuj chuť k dílu
obnovnému, blahodatnému a lásku i k odpurcum;
nerozhodným hlásej, že třeba jest práce úsilovné;
veškerému národu volej: Obnovte se! A tčm, kteří
po nás přijdou, budiž pomníkem lásky k vlasti
katoliku českých, kteří ku konci věku 19. zápasili
s bezbožectvím na zachránění národa. — Ty pak
zbožný biskupe český, veliký trpiteli pro křesťanství



svatý Vojtěchu, k jehož cti ten dům jsme posta
vilt a Bohu 1 oltář zde zbudovali, svolej dnes zástup
všech svatých patronů našich, svolej všecky duše,
které z Cechů spasení došly, svolej je dnes a před
stupte před tvář Nejvyššího a volejte za nás:
(Odpusť Hospodine, odpusť lidu svému — nedej
jim zahvnouti ani věčně, ani časně. Amen.*)

Na to následovalo svěcení samo. Po svěcení ubíral se
průvod za zpěvu písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ kolem
seminářské zahrady, vojenské pekárny a odborné školy na malé
náměstí, odkudž šel do kostela Panny Marie, kde bylo svěcení
ukončeno požehnáním s Nejsvětější Svátosti Oltářní **)

>) Glossator N. L. si © této řeči odlehčil takto: »Turnaj«, tak totiž
nazývá sjezd katolíku v STradci Králové, zahájil harcovník klerikalismu v Čechách,
biskap Hrvnych. Necheeme bÉti zlomyslní a pudetknouti, že k úvodu ke svému
kázaní, jež pak politicky zbarvíl, vzal sí vzor z kázaní kněze, jehož výborným
přítelení býti se osvědejl, tak že měl býti pohnán, jak známo, od jistého Kknil
knpce před som porotní, totiž z kázaní Benese Třebízského; pan biskup si do
myslí, co tím říci chevcine, Když prvíme, že Úvod jeho jest velmi podobenúvoduvkázaníchBenešových.| Takénásledujícístať,ozkaženostipohannazí
ehraně lidstva křesťanstvím, není originální. Četli jame podobné včci již mnoho
kráte. Zajímavo je přiznání pana biskupa, že filosofie a věda příčinou, že víra
v Boha klesá; ne méně. pěkný jest výrok jeho, Že »pravé Petrovo a Vavlovokře
EDStVÍ (tedy puvadní ne nynější klerikalivinus) jest schopna povznésti skleslý svět,
Vehní skronině. nvádí ve svém. jelitickém kázaní pau biskup i svou osobu 3
paví, že vn — pan liskup Brynych — jest »jakfins novým. Pavlem českého
vfchodn'« — Dále neméně. pokorně a skromně pan biskup praví o sahbč, sjak
pré potemncíbudou se diviti, že Čechové zasypali potupami biskupa Čecha, vla
AteDce, spisovatele“ (0 tem volní počhvbujemer — Konečně, aby spad slzu sou
citu u poslunehačn vylákal, praví, že ho dosel výhružný list, v němž práveno, že
chystají se na jeho usohu. Nechceme panu Brynychovi sahati do svědomí,
nle zdá ve nám, že závání to příliš nutnévry rohespierovskými, jenž xi, jak známo,
pocebimlisty sám objednával, aby v konventu pra sche soucit vzbudil.« ——ltrozborutt lososy,kterouuvádímedoslova,se.poustěti| nebudeme;snudný
čtenář z její znění poznává, z jakého plyne úmyslu, a z obsahu vidí, jakém
právem připravena byla. Pouze připomínáme následující: Úvad řeči jest ze Nk.
ap., které napsal sv. Lukás; vzal-li ho ndp. biskup z Třebízského, upsal Tř
bfzskýého také sv. Lukás. Bvť i stať o pohanech nebyla originální, není zbytečnou
ani nečestno opakovali ji, poněvadž, jak jest viděti ani na ty, ktcif již podobnívěciannohéčetli,losudúčinkuneměla,ovovenepřinesla.© Přiznání,žeŽilosufie
a věda jasun příčinou, že vími v Boha klesá, pane glossatore, jest prachstaré ; jest
to ovsem filosofie a věda kusá, licbá, zvrhlá ; m: filosofie a vědu pirtvá, dle zná
meho výroku Bakorma Veruláiiského: »Certissimupm vst atgle eXpnmcntia Com
probatum leves gustus in philosophia movere fortasse ad atheisimum, sed pleni
útes hanstus zel religionem reducere, vož znamená asi: Kdo Kkvědě jen přicichl,
tedy nedenk, vírou pobrdá, vzdělání dokonalé KkBohu vrací. Pravé Petrovo a
IMavlovauřenÉfneuf as. protestantininus, (fa znéně libemlisimus, nýbrž nálu
ženství kutolické, o kt-rém člověk, které se jmenuje katolík, sná věděti, že jest
v efrkvi šíimsko-katolické. Ku výtec v příčině sv. Pavla připomínáme, že dleučenísprávnéhojsoubiskupovénástupcovésvutýehupostolu.— Dalšíčástglassy
seeabijí samu, a po zlossaltemí jem upmzerňujene na slova Kristova, Kterých se
dovolávají N. L. mu téže straně: -Jen pimvda asvobodí nás:

27).Jednomu listu bylo s penlivením, že ve Všestnrech již jest 15 roků
katolický hřbitov a není dosud posvěcen; na Adallertina prý jestě oni nezasehlá
mla, 1 je v něm také hostitec, u již musilo býti posvěceno. Odpovídáum : MŽ
vyplní všestarští podmínky, za kterfeh muže býti hřbitov posvěven, stane se tak
ihned ; sloxud Ink neučinili a, jak týž list praví, učiniti nechtějí.
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c) První schuze v divadle Klicperové,
Hned po ukončeném svěcení táhly mocné prondy účast

níků do divadla Klicperova, kdež byla o šesté hodině večerní
první schůze. Na jevišti, ozdobeném křížem a obrazy Jeho Sva
tosti Lva XIII. a Jeho Veličenstva Františka Josefa Ia hojnými
květinami, byli přítomní m. j.: Jeho Milost, Nejdůstojnější pan
biskup, br. Nostitz Rienek, hr. Vojtěch Schónborn, hr. Karel
Schónborn, hr. Ferdinand Chotek, baron Česlav Rajský, opat
Ferdinand Bursík, náměstek purkmistrův Waldek, městský rada
Pilnáček, probošt Dr. Lenz, zástupcové všech diecésí českých a
moravských, totiž. kanovníci Dr. Krásl, Brusák z Prahy, ka
novník Dr. Pospíšil z Brna, Megr. Dr. Jirák z Budějovic, Dr.
Kordač z Litoměřic, kanovníci vyšehradští Svehla a Dr. Burian;
kapitula královéhradecká: Msgr, Dr. Alois Frýdek, generální
vikář, Msgr. Hampl, Musil, Dr. Brychta, Pogerth, Barták, Dr.
Hruban z Olomouce, Dr. Sitenský z Tábora, členové přípra
vného komitétu A mnoho jiných vynikajících laiků a kněží, po
čtem asi 200. Hledišté divadla bylo ve všech svých prostorách
opravdu přeplněno.*)

když zapěla Cyrillská jednota přiměřený sbor, vystoupil
Msgr. Dr. Alois Frýdek, generální vikář a předseda přípravného
komitétu na řečništé a promluvil takto:

Pochválen buď Pán Ježiš Kristus!

Vvsoce ctěné, Vznešené a Vzácné Shromáždění!
V pozvání našem k tomuto diecésnímu sjezdu

katolíku stojí mezi jiným, že -při řečech uašich
nebudou zaznívati slova kazatelská . Já však přecejménempolitickéhonašehotiskového© Družstva
1 jmenem přípravného komitétu k tomuto sjezdu
oslovil jsem Vás přede vším tim staroslavným pozdáravem© PochválenbuďPánJežišKnistus:,po
čítaje při tom na Vás všech souhlas, že jest to po
zdravení nejenom kazatelské, nýbrž křesťansko
katolické vůbec, a že tudíž nejlépe se hodi za první
obecnou čili katolickou manifestaci této naši usta
vující schůze.

*3 Zvéla mylné byl referát N. L., že +manifestnéní sjezd klerikáluí«
nevykazoval přex 1ZXNP-také není pravda, že ve inteligence Královéhradecká nedo
stavila. Do divndla Klicperova vejde se LK lidí; uvážíme-li, že byly vsecky lože
přeplněné, že prostory, které jsou při divadelním představení prázdné, na př
mezi sedadly, byly pln, zevla správné tvrdíme, že bylo v eelém divadle 1MiN)lidí.
Tím ale jest jen řečeno, že byla divadlo plné, ale není tin řečeno, Že tam bylivsichni,kdositambýtipřál.Mnozí,vidouce| návaldodivadla,odcházeli.
Intelligence Ermdecká byla zastoupena četně a čestně; kdo to popírá, buď ma
schuzi m-byl a byl někém obelhán, nebo na schůzi byl a zůmyslně klame sám.



Ba — co více — vždyť to není vlastně po
zdrav, vždvť jest to spíše přímé vyzvání, abychom
společně Pána našeho Ježíše Krista, našeho Spa
sitele,Syna Božího, pravého Boha chválili a velebili.

A máme k tomu zajisté, jako přečasto jindy,
tak i nvní příčinu — příčinu zejména dvoji: Že
hnalť tomu dojista Pán Ježíš, že byl právě po
svěcen diécesní náš spolkový dům, v jehož kapli
bude se přesvatou obětí mše svaté udílení pře
mnohých Jeho milostí prostředkovatu, — dum,
v němž a z něhož budou se blahodatné 1 spáso
nosné Jeho zásady mezi dobrý náš lid přednáškami
1 tiskem šířiti; — žehnalť tomu dojista Pán Ježiš,
že jsme se tak četně sešli a bohdá ještě sejdeme
k diécesnímu našemu sjezdu katolíku, abychoin
v těch trudných přítomných dobách, jak v tom
našem provolání stojí, se poznali, poučili, potěšili
1 posilnili k další práci vytrvalé, užitečné 1 pro
spěšné.

A kdvž za to Pána Ježíše chválíme, jednáme
naskrz po rozumu sv. apoštola Pavla, jenž v písmě
svatém volá: Buďto že jíte anebo pijete nebo což
kol jiného činite, všecko k slávě Boží čiňte!

A dále — mv zavěsili zde k těm našim schu
zín 1 znamení Kristova kříže — k naznačení, že
řidime se zase podle jiných slov téhož velikého
apoštola, která zní: (Odstup to ode mne, abych se
chlubil, leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista.«

Zástupci pak toho Pána Ježíše jsou u nás zde
na zemi u věcech náboženských a hlavně ku blahu
věčnému směřujících náš společný Svatý Otec,
slavně panujicí papež Lev Třináctý, a u věcech
světských více ku blahu časnému se nesoucích Jeho
Veličenstvo náš nejmilostivější a cele milovaný
zeměpán, císařa král František Josef; proto i z jich
obou obrazů s láskou dětinnou se zde těšíme. —

A nyní — po tomto úvodu prosím, aby od
našeho Družstva i přípravného komitétu ráčila
Biskupská Milost přijmouti povinné vroucí díky



za posvěcení toho našeho diecésniho spolkového
domu 1 jeho kaple, za tak důkladnou a dojímavou
při tom řeč, jakož 1 za poctění nás přítomností
svou v této naší schůzi.

A neméně děkuji 1 všechném Vám, Velectěné
Shromáždění, jenž Jste se byll té naší slavnosti
v počtu neočekávaně velkém zůčastnili.

Zároveň pak vítám Vás všecky k tomuto na
šemu společnému sjezdu.

Vítám Vás v tom mmilém našem městě kře
sťtanském, které hned mezi prvními v Čechách
viru křesťanskou přijalo, již od roku 973. při svém
(tehdáž ovšem jen dřevěném) chrámečku svatého
Klimenta vlastního faráře, a deset roků na to arci
jáhna mělo*), a které po více stoleti v ohledu ná
boženském za první po Praze v drahé naší vlasti
platilo.

Vítám Vás v tom milém městě našem, jehož
obyvatelé měli ode dávna za heslo:

Ochrana města záleží na Svornosti,
lásce a jednotě u víře bez roztržitosti. *“)
Vítám Vás v tom inilém městě našem, které

až do roku 995. stálo s velikou východní části
země České pod správou pánů Slavníkůu na Libici
(u Poděbrad), tedy i otce a bratří svatého Vojtěcha
(Adalbertaj***), tak že 1 z té příčiny dobře se to
hodilo, že jsme ten diecésní spolkový dům zbudo
vali a Adalbertinum- nazvali na počest toho na
šeho svatého diecésána a Slavníkovce, prvního
biskupa Čecha a českého zemského patrona Voj
těcha, jehož zároveň letos, jak známo, mučennické
smrti devítistoletou konáme památku.

Vítám Vás v tom milém našem městě krá
lovském a věnném, kam králové Čeští často zaví

*>Tomek, Místopisné paměti města Hradec Králové. — Svoboda, Z Kraje
IFwradeckého, k dějinám Katolické reformace. . :

**1Nrabada, tamže. — Seolař, Dějems Hridce Králové nad Labem a Li
skupství Hradeckého.

***jV těchže spisech.



távali, a kde dvě královny vdovy, Elišky, sidlely,
z nichž prvá na počátku století čtrnáctého kostel
svatého Ducha založila a v něm nábožně službám
Božím obcovávala*), jakož 1mnohé pěkné památky,
jež zdejší městské museum chová, zde zanechala.

Vítám Vás v tom milém městě našem svato
Janském, kdež dříve ještě, než bvl Jan z Nepo
muku za blahoslaveného a svatého prohlášen, na
počest jeho zvláštní kostel byl postaven 1 vice
soch zřizeno**).

Vítám Vás v tom milém našem městě Mari
anském, kdež také na počest Matičky Boží zvláštní
svatvně záhy postavena***), a kdež sama slavná
městská rada na náměsti sochu Pannv Mane se
sochami jiných světcu a světic postavila a roku
I718 dne 24. srpna, takže pozejtří bude toho vý
roční památka, posvětiti dala.

Vítám Vás v tom staroslavném městě našem,
jehož 1 nvnější slavná městská rada řídí se chvali
tebně těmi od zbožných předků zděděnými tradi

7+4Viz spísv již citované, obzvláště Tamkovy mfstopisné Paměti.
4. Ačkoliv Jan z Nepomuku již roku 1393. stmrtf mučennickou zemřel

A od téhož hned roku na mnoze €o svaté byl vtěn (arcibiskup Pražské Jan z Jen
steina nazévá ho téhož roku ve svě stížnosti na Václava IV. da Ríma vznešené

murr-nníkem svatČm< ; toho arcibiskupa kaplan a životopisec píše « Janovi, že
jest »slavnÉm a zázraky proslulým mučenníkem Kristovým=, a rukopis v Berný
tecké knihovně u sv. Marka z r. [421.—1422. tvrdí, že byl mučeník Jan »Bohu
milým i lide, a to Němecumi Čecbum->: nedošla pro rozbraje husitské a grak
zase pro SÍŤÍCTse protestantismus a válku třicetiletou ku slavnému prohlášení
téhož Jana blahoslavenéÉm až r. 1021., svatfm pak až r. 1424. Po ukončeuf války
trcetleté, když opřt víra katolická začala v Čechách zkvétati, neopunenula ze
jména Pražská metropolitní kapitula, a to vbzvláště «d r. 1673. ucházeti se n
svaté Stolice v Římě, aby proces © zvatořečení člena jejího Jana z Nepomuku
bvl proveden i ukončen; a takž za těto doby, kde se jž určitě předvílalo, že
proces dopadne příznivě, tím. více se ctění Jana z Nepomuku zmáhalo, a tak
právě lze snadno povhopiti, že i v Hradci r. 1700. biskup Tohiáš Becker pesloožil
základní kámen ku stavbě chrámu na počest téhož inučenníka Českého „Ja ;
r. 1414. byl chrám ten dostavěn, a dne 1. září 1721. jej biskup „fan Adam rniť
Vratislav slavně pasvětil. A téhož roku byl také obraz toho Jana, jenž byl právě
blaboslavenýim prohlášen, od mista Brandla pro ten nový kostel damalován n
v něm na vdlkém oltáři zavěčšsn(víz nápis na zadní straně téhož obrazu, jenž M6
nyní nachází v kostele Panny Marie blíž hlavních dveří4- — První socha „Jana
Nepom. byla zde postavena městskou radeu v Hounošfna náměstí r. 1717. n p
svěřena biskupem Janem Adamem s ostatními r. 171K; — druhá, postavena cf
kařském rychtářem Janem Fridrichem (Cr 1737.), stojí nyní nn malém náměstí —
třetí stejí od r. Loc4. při domě č. 163. na náměstí, kteréž zravna proto sluje nyní
svatojánskény, dříve paksejinenovaloryneékemplátennickém.| (Votnek.jnko
svrchu).

. 70 Původní již v 13. století při klášteře řádu sv. Iruninika, která v bouřích
husitskéch byla pobořena, a nynější od r. 169. *Tornek jak uvrchu.)
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cem: pečuje při rozšiřování města o brzké dosta
vění gothických věží na starožitném velechrámu
svatodušském, a ochotně propujčila ke schuzím
tohoto našeho sjezdu krásnou tuto prostrannou
dvoranu svého městského Klicperova divadla. Ne
ni-li pravda —-vzdáváme ji za to srdečné, upřímné
dikv! —*)

*)O této řeči poznamenal glossator N. L. do slova takto:
„Neméně zajímavým (než vyzvání ndp. biskupa, aby patron
„Adalbertina“, tedy Adalbert, chránil dům svůj) byl výrok ka.
novníka Frýdka, že Hradec Králové byl svatojánským dříve, než
Jan Nepomucký ještě za svatého byl prohlášen; tím Hradec
Králové povýšen za jakousi kanonisační filiálku Ríma, poněvadž
smí ctiti za svaté ještě dříve, nežli jimi jsou. Mýli se pan P.
Frýdek tvrdě, že r. 973. přijal Hradec víru katolickou; snad
chtél říci pan F. Frýdek víru křesťanskou, neboť apoštolové
slovanští Cyril] a Methoděj hlásali všude Krista a víra kře
stanskou; o katolictví nebylo sni řečí a pak tito svatí apošto
lové přišli k nám poněkud dříve než roku 973.!!“ Když pak vedly
Kat. Listy p. glossatora z řad knéžstva!? katolického kněze:?
do školy, opravil týž pán svou chybu takto- „Historik Katol.
Listů chce nám pomoci v historii. Kanovník Frýdek řekl, že
Hradec Králové přijal Katolickou víru rokn 975. Tento nesmysl
tvrdi) pau kanovník Frýdek, jenž jest zajisté slabý v historii a
jemu platí poučování Kat, Listů“ — Odpovídám: Tak mluvit?
o kanonisaci, jak o ní mluví N. L., může dojista jenom ten, kdo
nemá o kanonisaci ani ponětí, a našim -přesvědčením jest, že po
zlobě hlavním pramenem nájezdů na církev a vše, Co S ní 80u
visí, jest nevědomost (ignorance.) O katolictví není v celé řeči
ani zmínka, to jest zcela bezdůvodně přivlečeno; ostatně kdyby
i byl řekl vdp. řečník, že Hradec přijal víru katolickou. bylo
by to zcela správné, neb tak nazývá naši církev již sv. Cyrili
Jerusalem., sv. Augustia a sv. Otcové vůbec, a právě z toho, že
jest církev římskákatolická. dokazovali, že jest ona jediná pravá
církev Kristova. Nechť si tedy kutolický kněz?! z N. L. dobře
pamatuje následující: Dokud nebylo rozličných kacířů, nazývalo
se a mohlo se nazývati pravé náboženství Kristovo prostě kře
stanstvím; jak mile vsak počal na poli Kristově růsti rozličný
koukol kacířský, čili jakmile si počali různí Jidé vybírati z kře
sfopství jen to, co se jim jíbilo, ostatní pak zavrhovali, a to
bylo záhy, bylo nevyhnutelno rozeznávati pravé učení křesťanské
od nepravého, a pravé se nazývá křesťansko-katolické neboprostěkatolické© Protosv.CyrilaMethodějpřineslinašim
ředkům náboženství katolické, a jest li to chce přítel-kněz

N. L popírati, musí tvrditi, že přinesli kacířství. Taktéž zcela
nesprávné a nespravedlivě tvrdí N. L., že řekl vdp. řečník, že
Hradec přijal křesťapetví r. 973.; vdp. řečník pravil, že město
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Jest však čas, aby se zde ten náš sjezd řádně
ustavil A poněvadž má charakter sjezdu diecésního,
přihlížel přípravný komitét při úvahách, koho by
měl do předsednictví navrhnouti, k mužům v die
cést buď stále nsazeným nebo statky v ní majícím
a časem alespoň na nich sídlicím. I doufá pevně,
že ráčíte je per acclamationem zvoliti, jelikož jsou
to mužové na výsost zasloužili a žádoucím vlast
nostini v míře hojné obdaření.

Navrhujeme tudiž za předsedu Jeho (sví
cenost Vvsoce urozeného Pána Karla Ervína, hra
běte Nostitze z Rieneku; za prvého místopředsedu
Jeho Milost Vvsoce dustojného Pána preláta Fer
dinanda Bursika, opata prémonstratského v Zelivé,
a za druhého místopředsedu Jeho Slovůtnost VY
soce ctěného Pána Viléma Waldeka, náměstka
purkmistrova v Hradci Králové. (Všeobecnýsouhlas).

Co zapisovatelé budou, dojista též s Vašim
souhlasem, pusobiti důstojní páni František Revi,
miditelzdejšího biskupského semináře studentského
Borromea, a Josef Šťastný, gvmnasijní katecheta
ve Dvoře Králové nad Labein. (Potlesk)

Končím slovy, která kéž platí na vždvckv o
každém z nás! slovy předně svatého církevního
otce Paciána: Křesťanjest mé jméno, katolík mé
přymení“; a za druhé slovy věhlasného básníka
našeho Sušila:

Církeva vlasť ty v mých miluji se sesterskv ňadrech;
každá má srdce pul, každá má srdce celé.<

A celému pruběhu našeho milého sjezdu že
lejmnežvšickni z plna srdcí: Zdař Buh! (všeobecné
pn tleskotu volání: Zdař Bůh!
Hradec hned mezi prvními v Čechách přijalo víru křesťanskou
a již od roku 973. při svém (tehdáž ovšem jen dřevěném) chrá
mečku svatého Klimenta mělo vlastního faráře“ — N. L. praví,
že K. L. to nebéřou 8 osmým přikázáním přílis přísně. Pravdu
zkroutiti a na základě tom muže vyBocevzdělaného a ode všech
váženého uraziti, to Be p. glossátore, katolický knězi, příteli N.
L. z řad kněžstva, srovnává s osmým přikázáním? To je již
proti pátému. Vyvrz nejprve břevno nebo trám z oka svého...



IVa lo promlucil zvolený předseda takto:

Vase Biskupská Milosti, velectěné a. vzácné shro
máždění!

Ráčili Jste mně prokázatí velikou Čest právě vy
konanou volbou předsedy decésního sjezdu Katolíku. Vím.
že ní osobnost k povinnostem. které jsou spojeny s tímto
úřadem, nestačí. a žádám. abyste mne všichni v tomto
úřadě podporovali. Vzdávím Vám za tento projev du
véry srdečné at vřelé díky a slhbuji. že se vvnasnažím,
seč skohé síly mé jsou. abych povimnostené mně uloženýmvyhověl.— Myslím.žemášKatolickýprvnísjezddiecésní
lépe zahájen býti netohl. než úchvatnou řečí z úst JehoMilostBiskupské,proslovenoupřisvěcení| Adalhbertina.
a jest m1 to šťastným“ znamením pro náš Katolický sjezd.
Sešli: jsme se, pinové, mt sjezd. abychom svému katol
ckému přesvědčení dali prubělů (Výbornel. A proto
volám z plné duše, ať Božská Prozřetelnost našemu sjezdu
žehná (Potlesk). My. jsme se shrunaždíl pro Bolu.
vlasť 4 krále! (Potlesk)

Prvý místopředsedamnel takto:
Vaše Biskupská Milosti veleectěnéshromáždění!
Račte přijati 1 mé srdečné díky za laskavé vyznít

tnenání nepstrné osoby mé. Nešli jsme se mt tento třetí
sjezd decésní ččeský. abychom.jak provolání k něm praví.
sto neblahých zjevech 6 Siměreci. jež prostupují spo
lečnost lidskon, o jejich příčinách 1proti nim prostředcích po
rokováali.Hlavní zajisté neblahých těch zjev a směru příčinou
jest to. co. pověděl náš nejdustojnější areipastvř V pit
stéřském listě svém roku 1893., když pravil: Před očnna
tunohých skryto jest. co lidstvu vlastně solvízí; schází inu
Ježíš. Kristus; schází v národech. úřadech. zákonevh.
rodinách 6 jinde (Výborně) "Tak pánové vidím. že su
hlkasíte s myšlénkow arcipastýře mešeho. Jest to skutečné
hlavní příčinou těch zjevu neblahých, z kteréžto příčiny
všecky příčiny ostatní pučí 4 bují. AŽ opět najdou Je
žíše Krista národové, úřadové zákony. rodiny 1 školy.
pak zmizí zjevy ty povážlivé a neblahé (Výborně l). Ale,
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pánové. než k tomu dojde. bude katolikum hojovatí ve
liký boj. Neboť. pověděl jeden z našich listu. že v trat
sickém běhu vnějších událostí tvoří se Ja v zárodku
již jsou: síla katolická a síků sociálního demokratisnu.
Buď v před až na kraj propastí aneb zpět až k zásadám
křesťanským (Výborně Potlesk ). "Dujest konečný nástin
boje. které lidstva bude podstoupiti a do toho boje hude
zatažen každý. a chtěj nechtej. aby buď m té neb onéstraněbojoval.© Nepřáteléočekávajítenbojapřipravují
se k němu rázně: jak pak byv 1 mím nebvla se k tomu
připravovat 2 nebo vojsko připravuje se k boji. Pratu
jako vojsko z počátku v jednothvých četích se. cvičí
k beji. tak 1 mv cvičůne se v jednotlivých katohckých
spolcích; jako pak vojsko později hromadně cvičí se a
schází čas od času k tak zvaným manevrum aby vědělo
jak na tom neb nom. terrénu vést sto ve válce. tak
spolky Katolické ve sjezdech diecésních úže se spojují. k boji
xe připravují. poučují. povzbuzují: 21Sjezdy diecésní jsou
zajisté. přípravou k sjezdu generálnímu; z. generálního
sjezdu pak vzejde žádoucí taktické jednotné vedení. kte
réhož jest nn k úplné organisací nezbytně třeba. Přijí
mám. velectěné shromáždění, úřad místopředsedy. na nějž
Jste mne zvolil. Přeji. aby sjezd diecése královéhradecké,
která přičinéním svého arcipastéře v katolickém životě
spolkovém stojí zajisté na místě prvém, aby ten sjezd
nadchnul nás k boji pro věc svatou. pro kterouž hojovat
se přičiňujeme a připravujeme k boji víry. proti nevěře.
Zdař Buh! (Výborně Potlesk.)

Druhy místopředseda přijímá volbu a vítá sjezd slovy:l-r.„Alo wW.. - .v
Véž já uctivě děkuji za prokázanou m1 čest volbou

a vítám Vás v našem městě! (Výborně Potlesk

Pakpředstavilpředsedastátního© komisařepiana
c. k. místodržitelského radu Václava NoJtn,jenž byl uvítán
potleskem. a vyzval přítomných, aby byly zaslány Iollo
vací telegramyJeho Svatosti Lvu XI a Jeho Veli
Čenstvu císaři a králi Františku Josefu |



I elegramzaslaný sv. Otci sní:
Vaše Svatosti!

Lvem k nám mluví Petr . tak volali otcové shrumážděnínasněmuchaleedonském.— Amw.nejoddanější
synové 4 deery. shromáždění mt sjezdu katolíku v Hradci
králové také slyšíme ve slovech Vaší Svatosti slova sv.
Petra a v osobě. Vaší Svatosti vidíme 1 uznáváme pra
vého zástupce Kristova na této zemí a proto pokorně
prosíme za apoštolské požehríní sjezdu. který počínáme.
(Výborně l) Dobře vědouce. že ten. kdo není v jednotě
x církví římskou, muže dosálnouti všeho kromě spasv.
skevně. vyznáváme, že chceme vždy žíti v jednotě se sto
šicí Petrovou (Véborně!). Přesvědčení jsouce, že svoboda
církve jest nezbytnou podmínkou hlahodárného vlivu církve
ma věřící, odsuzujeme veškeré pokusy. které se snaží tuto
svobodu obmezití 4 vážnost sv. Stolice vo lehkost uvésti
(Čak jest!) a ze srdce voláme k Boln. aby- se navrátil
dnové, kdy se lodička Petrova těšiků ze svohodyv 4. ne
závislosti se dle toho také opruvdu jedna. Poněvadž jest
káska první podmínkou všeho dobra. sklánějíce se v duchu
k nohoum Vaší Svatosti. líbáme nohy Dva, zvěstujícího
mír a pokoj a ctíce v hlavě církve viditelné hlavu církve
neviditelnou. jedněmi ústy obzvláště dnes. v den jmeninVašíNvatosttovoláme:© Náš.Levstřed.jednoty.lásky,
spásy (Ať žije !jř)

Za sjezd katolíku v Hradci Králové nejoddanější sym

Karel Ervín hrabě. Nostitz- Rieneck.
předseda.

*, O telegrumu tom psaly N. L.: „Při tom jsme se dozvěděli.
že kdo nežije v jednotě se stolicí římskou, může všeho dosíci
jen ne spásy.“ Odp.: To jste pp. dříve nevěděli a jste katolíci ?
Již sv. Augustin praví: „Extra Ecelesiam catholicam (nechť si
toho všimne glossátor, který tak nespravedlivě potupil pana gen.
vikáře Frýdka' „catholicam“ totum potest praeter salutem.
Potest habere honorem, potest habere sacramentum, potest csn
tare alleluja, potest respondere Amen, potest Evangelium te
nere, potest in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti fidem
habere et praedicare; sed nusguam nisi in Ecclesia vatholica



Telegram saslaný Jeho Veličenstou:

Vaše cís. a král. Apoštolské Veličenstvo!Stojícenezvratněnazásaděsvésvatévíry:© Není
mocnosti. leč od Boha a kteréž jsou, od. Boha zřízeny
jsou. vyslovují katolíci shromáždění na diecésním sjezduvHradciKrálovéVašemuVelčenstvu| opravdivoua
upřímnou oddanost dobře vědouce. že v osobě panovní
kově ctí vladaře poslaného a ustanoveného samým Bohem
(Tak jest). Přesvědčení jsouce. že blaho donu Habs
bursko-Dotrinského jest blahem Rakouska a blaho Ra
kouska blahem naší nulé vlasti. prosíme Boba. hy zachovaltentorodvznešenýajemuvždyžehnal© Lnouce
pak duchem obzvláštní přítulnosti k osobě Vašeho Vel
čenstva. jakož 1 k osobě. Jejího Veličenstva nejjisnejší
císařovny a královny, vroucně voláme k Bohu. aby naši
panující rodina všeho zlého chráml a. naplní svým po
žehnáním. aby byla jako až dosud zdrojem pravého blaha
a dobra svěřených národuv.

Diecésní sjezd katolíku v Hradea Králové,

Karel Ervín hrabě. Nostitz-Rieneck.
předseda.

Hned po té požádalpředsedaKarel Erv. hrabě
Nostie prvého místopředsedu. aby schuzt řídil, sám pak
předneslprvní slavnostní řeč:

salutem poterit invenire.“ Tak sv. Augustin ku věřícímu lidu
v Caesarei, který chtěl avésti biskup kacíř Emerit t. 3. „Clověk,
který není v církvi katolické, (p. glossátore: katolické !) může
všeho dosáhnouti kromě spásy. Může míti čest, může míti svá
tosti, může zpívati alleluja, může odpověděti Amen, může míti
evangelium, může ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého míti
víru a kázati; ale nikde jinde nemůže dojíti spásy leč v církvi
katolické“ — Opakujeme, že po zlobě hlavním pramenem urážek
jest nevědomost — ignorantia. Dále praví N. L.: „V telegramu
papeži zaslaném vystupuje se velice bojovně pro papežský stát.“
— O tom připomínáme, že již přirozený cit pro právo A 8pra
vedlnost velí, aby každému vráceno bylo, co mu bylo násilně a
nespravedlivě odňato. Kdyby knězi — příteli N. L. někdo vzal
kabát, jistě by ho chtěl zpět.



O Politice.

Vaše biskupská Milosti, nejdustojnější a velectění
pánové, slavné shromáždění!

Přípravné komité sjezdu katolíku z diecése králové
hradecké poctilo mne tím úkolem. abych v první schuzi
sjezdu o politických věcech promluvů a resolucí navrhl.
Ačkohv jsem st vědom nedostatečných sil svých. přece
považoval jsem to za svou povinnost, abych této čestné
úloze se podrobil. Nevyhovím-li v plné míře, račte to
omluvit tím, že ve velkých věcech stačí dobrá vule: in
magnis voluisse satis est,

Velectění pánové, dovolte. abvch především jako
decesán královéhradecký své upřímné, nelíčené radosti
pruchod dal nad tím, že opět katolíci čeští se sešli k ve
lkému sjezdu. a sice sem do tohoto staroslavného města
věnného, do Hradce Králové, metropole této diecése. suh
auspicus našeho slovutného nejdustomějšího biskupa Ed
varda Jana. jemuž v první řadě děkovati dlužno. že sjezd
tento skutkem se stal.

Jestiť mím. nejdustojnější náš arcipastýř skvělým
příkkulen neohroženosti, statečnosti, a této ctnosti je nám
katolíkun nejvíce třeba.

Ačkoliv mel býti sjezd původně a v první řadě
sjezdem katolíků z této decése. přece vidíme ke své ra
dostr, že rodáci a souvěrci naši z ostatních diecésí českých
jsou zde zastoupení velmi četně, tak že sjezd stane se
manifestací velkolepou celé strany katolické v Čechách vubec.

Začátek jsme učimli před 2 lety v Příbrami a do
padlo to, chvála Bohu, velmi krásně; pak následoval loni
druhý sjezd v Táboře taktéž velice zdařilý. a proto spě
chali jsme sem, aby všebo dobrého bylo do třetice! Naše
sjezdy Katolické mocně vzpružily naše sebevědomí, cítíme.
že každým sjezdem rosteme a mohutníme. a to nám dává
udvabu a neohroženost.

Mluvím-li jako Katolík upřímně a od srdce ke ka
tolíkum, je to zajisté přirozeno, že st v první řadě vzpo
mínám oné posvátné osobnosti, která katolíkům celého
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světe vévodí. vznešeného náměstka Kristova, skivně pit
nujícího Lva. NIIL. úetvhodného Kkmeta. srdce zlatého,
vůle železné a dneha mohutného v křehkém těle starce
již SSletého!

V celé dlouhé řadě papežu římských. jak je vidíme
vvobrazeny ve velkolepém chrámu svatého Pavla v Rímě
fuori le. murae. dosáhli tuším jen dva neho tři tak

dKouhého panování jako Lev NIIL. a mezi všemi těmi
světel a učenci málo ast které by překonal co do bystrého
duch a ce do dukladné učenosti našeho Lva. Jaký do
jemný. přepodivný a mužeme skutečně řící zázračný vliv
a duševní moc provozuje on mu celým světem. beze vší
hmotné moci, bez vojska. bez peněz: celý civilisovaný
svět koří se jeho moudrosti: Dejž Buh. by církov svaton
ještě dlouhou řadu let slavné spravoval!

Pro každého uvědomělého katolíka rozumí se Sstuno
sebou. že st musíme přáti vřele, by svatý Otec
u vykonávání úřadu svého nebyl od světské vlády
závislým. a z toho plyne. že je vroucí přání kaž
dého upřímného katolíka. ahy svaté stolici řím
ské bylo navráceno, co jí násilně bylo vzate a
COJÍ po právu patří!

Mluvil-h jsem dříve o sjezdech katolíku českých.
musim se Zimínt Chvalně a s plným uznáním o záslužné
činnost oněch mužu. kteří prapor náš třímali po dledhou
řadu let s velkým sebezapřením a se šlechetnou nezišt
ností. Byl to zákopníci, abych tak řekl. kteří čilejšímu
ruchu katolickému. jaké se přirozeně nyní u nás vyvinul—nebtlakvzbuzujeprotitlak© jaksipřipravovalicestu.
Ale chvály zasloužili si také oni kteří v novější době
slovem ©písmem povzbuzovali, varovali a rozehřívali! Test
to snad vymoženost novější doby, že spory. politické xe
vedou poněkud živěji a snad ostřeji než dříve, tak i nová
strana křesťansko-sociální či lidová počíná sobě i u más
Člej a živějh a není to snad ani na škodu věci dobré.
že Živlové Jetory ohnivější do boje vstoupili také u nás 2
tím jakst vzpružit celý ruch katolický.

Zkušenosti nabyté ve Vídní a v Dolních Rakousích



vubec tonu nasvědčují, že tím nové stoupence katolické
a konservativní věci v massách lidu získati lze.

Dejž Buh, aby 1 naše nová strana křesťansko-soci
ální zustala vždy v mezích ryzí spravedlnosti a. jaksi
v rámci organmisacekatolické strany české vubec, abychom
spojeným silami k společnému cíli pracovali!

Tento cíl je v první řadě oprava školy národní ve
směru. konfesstonality (Výborně! Neustoupíme!), © čemž
ostatné šířiti se nebudu, poněvadž © tomto veleduležitém
thematu promluví zde osobnost povolanější než já. a do
volím si jenom krátkou poznámku. Vědouce, jaké obtíže
se staví v cestu provedení tohoto hlavního požadavku
všech. katolíků rakouských, spokojil bychom se zatím
přijetím a provedením návrhu dra. Ebenhocha, učiněného
na radě říšské v mmulén zasedání, a bude zajisté zají
navo, jak ast mladočeští poslanci říšští se. zachovají, až
skutečně by. došlo na ten návrh. Připomínám, že strana
katolicko konservativní dia. Ebenhocha © barona Dipau
liho — nyní asi 30 mužu čítající, na říšské rudě při
obstrukci Jiberálními, nacionálníma Nchónererovsk(mi
Nemer (Bouřlivé: Hanba!) ke stranám slovanským se tak
sprwvedlivé 4 solidně. zachovala jako kdyst za Hohen
warte a (Greutera, a že vubec Jze jenom za její pmoci
k nějaké majoritě na radě říšské dojít A tato strana
přes bonřlivé odpor všech ostatních Němcu. 4 bohužel
1 křesťanských sociálu rakouských, pevné neohroženě a
věrně. při majoritě vytrváků. žádnému terrorismu nepod
leligjich A za to bychom tuto stranu katolickou měli
opustiti, až dojde na návrh dra. Ebenhocha, který neob
sahuje nic než tv nejmirnější desideria katolického lidu
v Rakousku. a které podepsati muže kde jaký autono
mista a konservativec2!

To by zajisté, pánové, byl vrchol nevděku 6 dou
fejue, že české klub alespoň officielně proti tomuto ná
vrhu nevystoupí. Ať radikálové a nevérci třeba
odejdou ze sněmovny, jen aby alespoň někteří
z našich českých poslanců hlasovali 8 Ebenho
chem; je to jednoduše požadavek slušnosti a
spravedlnosti oproti věrnému spojenci O zástup
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cích českého konservativního velkostatku rozumí
se to dle mého soudu samo sehou. že se zavsacdh
o to. aby návrh ten došel majority na radě říšské.

Po této malé exkursi chci Váx. velecténí jnínové,
zavésti na jedno místo. každému Čechu drahé z posviítné,
k místu. jehož kráse a puvahu se Koří celý svět, — chci
Vás v duchu zavésti na IKarluv most v stověžaté ntičce
Praze. abvchom zraku svých pozvedli K Hraudčanum. ke
královském hradu a k sv. Vítskému velechránu!

Je to pohled úchvatný, čarokrásný již sání o sobě,
což teprv pro nás. Kteří máme při pohledu tom blažení
pocit. že je to sídlo naší staré slávy a zároveň mděje
na lepší budoucnost? A když s výšin hradčanskéch neh
s Petřína při krásném jarním večeru hledíme do. širé
krajiny. ma úrodnou naší vlast. tu zajisté bolestně sL vzpu
meneme na bouře a boje, které tato naše krásná. 4 všemi

možnými dary přírody poželnaná země již vytrpěla a (o
asi jí ještě v Inloucnosti čeká! A tu táží se Vás. jninové:
pro Boha. proč není tato krásná země šťastná? —
Poněvadž zuří v ní bratrovražedný boj mezi oběnít kmeny!
A přece je celý ten boj jen tuněle vyvolávaný. nespočVíváf
na skutečných pomerech. — lid nechce ve své duší o tom
boji vědět. ba přeje st upřímné a vrencné míru 4 pokoje.
Lid je klamán a sveden; na jedné straně se mu mmnlouvá,
že je ohrožen ve své existenci. ve svém majetku atd.
druhým národem. kterému se připisuje expanstvnost. vý
bojnost atd. a na druhé straně pořád se. líčí druhý
národ jako vrah. naši řeči, jako nejukrutnější nepřítel!
Pro každého nepředpojatého a objektivního znalce naších
poměru je na bíledn. že ant jedno am druhé naprosto
není pravda. že ani lid český nechce. ba ani nemuže
vyvlastniti německý. v Čechách usedlé lid, a že ani ně
mecký lid potud nesimýšlí nepřátelsky proti lidu českému,
pokud totiž ještě není úplné rozeštván 4. zfenatisován;
zejmena pravý. prostý německé a velice zbožné lid ven
kovské, kde vliv fanatiku národních není ještě tak mocn€.

Příčina těch sporu je docela jiná. nežli se vždy
vyhčuje !
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Příčina je ta: že se lidu obou národu

bralo a dosud béře náboženské katolické smí
šlení, dle kterého máme hližního svého milo
vati jako sebe sama, — a 1 kdyby byl domnělý
národní odpurce.

Jak to tedy přišlo, tážeine se. pánové, že národní
mtolerance dosáhla v jistých kruzích takového stupně7
Troje je toho příčinou: 1. sk liberální, 2. škola hez
kontessonální a 3. vliv zedmířský, který chce Rakousko
rozbití Mohl bych k tomu ještě dodat: celá řada
velikých a osudných chyh, kterých kruhv po
volané se dopustily a dosud dopouštějí!

Oproti těmto vlivum zednářským není jiné pomoci
než-li navrácení se k názorum křesťanským
čili křesťansko-sociální obnova! Lid venkovský
nezkažený nezmí dosud vášně národní. Vím to z vlast
ního každodenního obcování, přebývaje někdy v české a
někdy německé krajině. Politikové ze řemesla, t. zv. vud
cové lidu však neustále vokyí na poplach, neustále tlukou
na buben, jen aby ten ubohý id nepřišel ku klidnému
rozvážení. A v tom jim, t.j. těm t. zv. vudeum lidu,
pořád přisluhuje tisk. liberální, a. bohužel, že st někdy
tak zvaný konservatrvní tisk v slepém bažení po popu
kuitě do toho samého rohu troubí. což ovšem schvalovatinelze.© Nenídivu.žepřiškolebezkonfessijnízmáháse
miboženský mdifferentism. že Boží přikázání se nešetří,
neb jak pravímnynější boj národní příčí se na
prosto Božímu přikázání — a nejen to. ale 1celý
neézor nyní moderní o absolutní váze a nezměrné duleŽitosti| márodnostijenekřesťanský,nekatolcký.hapo
banský a v ohledu politickém revoluční.

Dovolůn si tvto výroky poněkud objasmtí a. odu
vodmti abych nebyl hned za tmáře a zpátečníka prohl
šován, Čemu ostatně tak jako tak neujdn. — ale chvála
Bohu. me st z toho neděkím, však záleží mt na tom.
abyste Vy, političtí přátelé moji mi řádně poroztneli.

Tedy pro uvědomělého katolíka národnost a řeč
není tu ohromnou váhu a výlučnou duležitost, která se
jim nyní připisuje z té příčiny: že je a musí býti



v první řadě katolíkem. a že máme podle své
katolické mravoukv bližního svého nulovate nehledě k nz
rodnosti a řeči. zároveň máme však jako katolíci svatou
povinnost stítu. k němuž náležíme a. zejména dymastu
panující věrnost zachovati 1 v tom směru, že přenmštěné
ztatožňování národnosti musilo by v poslední konsekvenci
konečně vésti k státním převratum. "To platí nejenom
pro nás. ale pro všecky katolíky. Rozumí se samo sebou,
že v lásce k vlastí a k mateřskému jazvku inv. katolíci
nedáme se zahanbtí mkém. Ostatné nebudu nás. Kato
líkv proti výtce, že nejsme dosti národně nadšení Že ne
máme citu národního. lrájit. poněvadž pro nás mluví
světoznáný skutek. že právě katolhčtí kněží to byli, Kteří
v první řadě stáli. kdvž se © to jednalo. národ Český
z úpadku vzkřísiti: těchto národních buditelu českých.
kněží. bvla celá řada a dosud také nevymřeh! — Pro
zřetelnost božská tomu chtěla, že tato našekrásná
vlast dána byla dvěma národum. a 2 toho plyne po
vinnost obou národu jako bratři mlovati 1 snášeti se
vespolek a ne v bratrovražedném boji se navzájem potkatčovatiapronásledovati.© Protoztohoopětplynesvatí
povinnost každého katolíka. ať Čecha. ať Němce vyna
snažiti se. seč síly stačí. aby této řevnmivostiučiněn bvl
konec. aby se protivy alespoň znenáhla zmírnily!Vposlednídobědostoujpilatanešťastná| řevnivust
zejména mezi našimi rodáky německým alespoň v kruzích
a krajinách fanatismem národním více podrvtých, takové
výše. jako snad mkdy před tím a to z příčiny vydání
t zv. jazykových nařízení nynějšího ministerstva hraběte
Badeniho.

Necítím se nikterak povolána. abvch háji politiku
nvnější vlády. ale tolik troufim si říci, že příčina tato
neospravedlňuje nikterak ohromné povyk, nastalý v tá
boře lberálních Němcu. Hledám příčinu těchto smutných
výjevu v něčem zcela jiném. totiž v tom. že liberální
strana německá. pozorujíc, že se pod ní puda viklá a že
duvěru svých voliču ztrácí. použila vyskvtující se příleži
tosti popularitu svou obnovit.



Nad míru žalostné je však při tom. že uznali tí
pání za dobré vrhnout se v náruč. radikálním stranám.
nejen německým nactonálum, nýbrž 1 straně, stojící pod
komandem pověstného Schonerera ' (Hlučné hanba.) Kam
až v těto almnet dospěli, Ize poznatí na schuzi v Chebu!

kdo stovzal malou práci prostudovati jazyková meřízení.musí dospětí k tomu výsledku. že lidu německému
v Čechách ana Moravěse nikterak neublížil.
nýbrž jen požadavku rovného práva se vyho
vělot Vždyť jedná se poměrně jen o malý blouček lidí
z mteligence německé, kteří hodlají státu sloužit. a bylo
by tuze smutno, kdyby těmto studlovaným lidem byla tak
přespříliš obtížno příučiti se za celou řadu let druhému
zemskému jazyku. Jakýsi německé básník praví vehcetrefně:© SuvtelderSprachendusprichst.so.vielderLebendulebst.c—čilipočesku:© Kolik.řečímluvíš.tolikživotužyeš© ——Zkrátkajazykovánařízenínestojí
za ten vehké hluk 4 nejsou am jeho skutečnou příčinou.

Ta je zeela jmá. jak jsem st dovohl již dříve po
dotknouti— jedná se liberální německé straně
o udržování nadvlády živlu německo-liherál
ního v Rakousku, 0 zachování soustavy centraInstické"Toje.vlastně— puncsalens«celété
otázky. — Není zde am Času ant místa. abvch se pouštěl
do podrobností. nejsem také stud dosti zasvěceu do všech
tajností politických, ale. pánové, tolik vím, že bv. bylo
také chybou velikou, snad osudnou. pouštěti se do vy
jednávání se strnou. ovládanou Schónerernány. (Hanba
jn) Chce-li liberální něm. strana. aby se s ní vyjedná
valo k tomu cíli. aby nastalo příměří, které byvpak mělo
vésti k vyrovnání trvalému. nuže, ať se především zhostí
velení oněch.mužu radikálních. s kterými seriosné
jednati nemuže žádná strana upřímně rakouská
a dynastickit !

Jak se včeí veřejné u nás v nejbližší době VYVINOU,
nelze ovšem předpoválati ale jako katolíci. Čechové a
příslušníci rakouského mocnářství a věrní poddaní našehonejimilostivějšího| císařeakrálemusímestConejvrouc
něji přát, aby boje národní u nás konečně přestaly,
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aby konečně zjednín byl mír a pokoj. Vždyť v starésv,-Váelavsképísnísemodlívíme:© dejmímŽizň1mír
v naší zemi Kvrie elejson!

Věžká je věru doba naše. a. bndoucnost zit
halena je v mlhách mraku zkázonosných, a starostivého
otce jímá úzkost, jaký ast Jos. vypadne potomkum. za
které pracuje + se lopotí* Svět nynější jakoby nevidel
nebezpečí. valící se na společnost lidskou, jit
kobv nechtěl poznati hruzv obratu nasilných.
snad krvavých. valících se stále a stále hlíže
na lidský řád a státy moderní.

Jest to otázka sociální, je to sociadism vždy dur
znějí klepající na dveře občanské společnosti! Dnobus
htigantibus tertius. gandet.. když dva se hádají. třetí
z toho ma radost — rozuměj užitek — to platí o našich
poměrech. Mezi tím co Češí a Němci u nás se potírají.
kvne z toho jen prospěch sociální demokracn, která tím
každodenně roste. (Mterřme přec oči a hleďme, co se děje
kolen nás: nikdo z toho. že se mezi sebou
rveme. nemá větší zisk a prospěch nežli mezi
národní revoluční zednářstvo pak sociální de
mokracie, a hlavněti. kteří za ní stojí! A těm.
panové. mel: bychom urovnávat pudu. na sebe bychom
měl splétat mě? To by věru byl vrchol zaslepenosti!

Proto podejtež si katolíci. ať Češi ať Němei v Čeclních,
bratrskou ruku k smíru. abychom nepadli do rukou neznabožskémudědiciliberalismu:sociální| demokraciia
anarchn!

Mluvil- jsem dříve © tom. kterak úzko je nvní
mnohému starostivému otci. pomýšlí-lí na. budoucí osud
dítek svých. platí to měrou vrchovatou © vznešeném otci
národu rakouských. a nejmilostivějším našem zemějnínu,
které v roce bndoucím slaviti bude 5Oleté jubileum pa
nování. Jak často ast s trudnou myslí vzpomíná vzne
šený náš mocnář národního boje u nás. jak. často. již
vznesl vroucí přání k nebesum, aby odvrácená byla kletba
boju těch z požehnané jinak země české! Jak. časta
podporoval snahy a pokusy urovnávati překážky smíření,
bohužel však vždy dosud marně! V nejtěžších dobách,



v kritických chvílech. kdy zkáza hrozila širým dědinám
tohoto Království, mocnou 4 štědrou rukou svou pomoc
n útěchu skvtal A právě ve dnech minulých. kdy rozpoutanédravévodyzapkovlycelékrajinymčíce| úrodu
mnohoslibnou. tu opět zeměpín náš obětavé darem vskutku
královském ubohým krajanům našim jako anděl strážný
přispěl. Každý den od časného rána do noci
stará se o své národy, neunavně konaje těžké
povinnostu své ——věru it tu neměli bychom
s radostí vše nasaditi, aby královská vule
jeho a přídníjeho šlechetného srdce konečně
se splnila. aby ve vlasti naší nastal mír?! Ne
může tuším bétí vhodnější příležitosti proukázati na
šermu mocnáři vděčnou láskou svou, nežli jubileum 30le
tého panování A proto, kdo jen mužeš, přičiň
se, abychom jemu podali dukaz vděčné lásky
a neoblomné věrnosti své tím: že v jubilejním
roce veliké dílo smíru v Čechách provedeme!
Přes všechny překážky. přes všehjakou nevraživost st ne
přízeň dalo by se dosíci kýženého vyrovnání. kdyby jen
všichn on. na kterých při tom záleží, dobrou vu: měli.
A proto tvrdím: nemohlo by se najíti skvostnéj
šího a vítanějšího daru jubilejního. nežli spo
lečné. nadšený hold obou usmířenéch národu.
složen jako hotová událost ke dní 2. prostnce
1898.k nohám Jeho cís. a král. Veličenstva.
Nechť každý katolík v Čechách přispěje k tomu
kvou hřivnou!

Aby se tak stalo. tomu provolávám z hloubí duše:
Na zdar!

Domluvil jsem.c< — (Bouřlivé potlesk.)*)

"Poklon, Kterfmi za tuto řeč poctil řečníka glossttor N. L., zde opa
kovati zelném, pan hrabě přexně. zajisté přejde k dennímu pořádku, jenom
některé věci z glossv se nám zdají, příliš mírně. řečeno, newmnlené. Tak není
zajisté dobře vpkovati w někom, že shfrá na chudé; podpor chudých u všechlidíplatilazaskutekSlechetnÉ.© Smalchec.glossatarSvounOsetrDOstomluvit
větou, že pan hrabě činí dobrodiní chudým na cizf útraty. Slova poslední Jsou
zlomyslnost a jar pgbossatorje v Praze, mí lam dost příležitosti přesvědčití Se
o tom, Že ve své plesse neřekl posvdu. (ilossatar také tvrdí o panu hraběti, -Že
jest s logikou poněkud příliš ma Štíru- a jako obklad uvádí, jak pré maže býti
sv. Otec závislém, když dl celým světem, provozuje svuj vliv“e Na te adnoví=
dáme, že jest pan glossator poněkud tupé, jest-5 (o pochopiti nermuže; logický
spor v této větř nenf naprosto žádný. Vždyť na př. inuže míti mnohé řečník n



Po skončené řeči vypuklo shromáždění v. dlouho
trvající potlesk. načež přijata byla jednohlasně následu
jicí resoluce :

1. Stojíce nezvratně na půdě po otcích zděděné, na
půdě av. katolické víry, prohlašujeme své pevné přesvěd
čení, že naše náboženství jest základem společnosti lidské,
podkladem všeho práva a spravedlnosti, a že bez positivní
vÍry pojmy „mravnost“ a „povinnost“ nejsou nežli pou
hými slovy.

2 Ctíme a milujeme viditelnou hlavu svaté církve,
slavně panujícího papeže Lva NIII. a chceme u věcech víry
a mravů zachovávati se k Němu jako poslušní a věrní sy
nové. Chovajíce obavu, že by možné komplikace nastaly,
kterými by svatý Otec u vládě sv. církve ve své volnosti a
svobodě ještě více obmezovan býti mohl, přejeme si vroucně,
aby dědictví svatého Petra opět papeži navráceno bylo.
V ohledu církevně-politickém pohlížíme Bevší úctou k radám
našeho nejdůstojnějšího episkopátu.

3. Jsouce přesvědčeni, že blaho a štěstí naší užší
vlasti staroslavného království českého těsně a nerozdílně
souvisí Se vznešenou naší dynastií a celým mocnářstvím
rakouským, prohlašujeme co nejslavněji, že jenom v pevném
svazku 8 ostatními královstvími a zeměmi pod žezlem ra
kouským žíti chceme a věrnost dynastickou vždy a za všech
okolností zachovávati budeme. Pěstování vřeléhocitu dyna
stického a royalistického považujeme v nynější době za
přední povinnost každého katolického vlastence a to tím
více, ježto posvátná osobnost nejmilostivějšího našeho císaře
a krále je nám zářícím příkladem všech ctností a Jeho ne
skonalá obětavost naším vděkem dosti vážena nikdy býti
nemůže.

4. Uznávajíce oprávněnost nerozdílnosti a autonomie
království českého, jakož vi trvání jeho slavných, mnoho
kráte potvrzených práv, chceme vždy hájiti tato historická
práva, jakož i na křesťanské spravedlnosti zakládající ae
rovné právo obou tuto vlast obývajících národů.

posluchače veliké vliv, a kdvž přijdedomů, nemá třeba ani co jfsti; mnohf list může
rofti na Čtenáře ohromný vliv, a nemá třeba, číjn hy zaplatil tisk a papír. A na
wpak mnobf clověk jest nezávislým úplné a vlivu nemá žádného. BCti nezávinlým
a míti vliv není totéž. — V jiném čísle praví N. L., že scházelo jen, nby K. L.,
které vedly N. L. do skoly, opět počaly se starou otřepranou,až sinčénau písničkou,
j“jíz režrén by byl: -ubohé vězeň vatikánskf«, žebrák. atd. Jest tedy dle N. ILL.
záležitost av. Otce úplně v pořádku, svatěmu Otci se vede dobře, není včzeň atd,
Necbf si na to na všecko vzpomenau, až jednou snad přibl: zase vfminečnÝ
stav. Ostatně pan glossator jen »pončkud příliše žertuje.



5. Přejeme si vroucně klidu a pokoje mezi oběma
kmeny národními, prohlašujíce, že vášnivá novověká vý
střednost národní nikterak neshoduje se 8 názory křesťan
skými a katolickými.

Na to přikročeno ku čtení telegramu a došlých
dopisu. které připomínáme všecky na místě jiném.

Pak zapěny nadšeně hymna papežská, císařská a
národní a předseda po doslovu ndp. biskupa, jenž dě
Koval za četnou návštěvu, která ho neočekávaně potěšila,
a žádal, aby 1 dále tak četně. schuze navštíveny byly,
prohlásit schuzi za ukončenou.

ITI.

Druhý den sjezdu.
Wpondělí dne 23. srpna

sloužil ndp. biskup v kathedrálním chrámu Páně v 8 hodin
ponufikální mši svatou, při kteréž zapěla diecésní Cyrillská

Jednota chorální mši.

a) Schůze ranni.
V 10 hodin byla druhá schůze v divadle Klicperově. Di

vadlo bylo opět ve všech prostorách přeplněno.
Po zahájení schůze a po sboru, který zapěla Cyrillská

Jednota králové-hradecká, děkuje předseda hr. Nostitz-Rienek
Jeho Biskupské Milosti za to, že slonžil na úmysl sjezdu ponti
fikální mši svatou. Na to se čte blahopřejný telegram Jeho
Milosti ndp. biskupa brněnského, po němž vdp. kanovník
Dr. Pospíšil poziravil sjezd jmenem diecése a kapitoly
brněnské takto :

Vysoce urozený pane předsedo! Velectěné shromáždění:

Ačkoliv náš ndp. biskup. jak Jste právě slvšeli.
sám blahopřejný telegram poslal. přece mne uložil a nejen
On. nýbrž veškerá královská kapitula. brněnská, abych
jménem Jich Vám tlumočil Jejich pozdrav, upřímné po
city, upřímnou radost a výraz nejsrdečnějšího hlahopřání.
Dovoluji si tedy jak jménem kapituly Vás zde co nej
uctivěji pozdravit a k tomu také připojuji pozdrav svuj.
Zároveň také thunočím nejupřímnější radost jak biskupa
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tak kapitoly nad projevem tak nadějným Katolického Žt
vota (Výborně). kteréžto obrození týká se 1 nás. Mori
vane (Výborně). A jak bychom se neměli radovat nád
tímto projevem katolického živote 2 Vždyť my Čechové
jsme jedním národem (Výborně Potlesk !), radosti 4 slasti
Vaše jsou také radosti a slastmi našimi (Výborně).
A jako jsme se z celého srdce, z celého upřímného srdee
svého kormoutili, kdvž jsme viděli jak nevěrecké svohodo
mvshnetvo z království českého se valí m. našt Moravu
(Bohužel), tak také nvní z toho nejupřímnějšího srdce
se těšíme a plesáme, kdvž vidíme, že katolický život tzknadějněsevkrálovství| Vašemobrozuje(Výborně!);
neboť obrození toho katolického života v království Vašem
bude míti také vhy na naší družnou Moravu (Tak jest!).
Toto. obrození bude nás sílit bude nás. povzbuzovat,
abvchom ten prápor Kristuv. který jsme vztýčíli. dále
neohroženě třímal v té pevné naději že Buh dobrativý
nás neopustí. až veškeren. márod. český de pokládat
Krista za základ veškerého života (Výborně). Ke konci
ještě mám tlunočitií blahopřání skupa našeho arcipit
stéři. Vašemu. Kéž dobrotivý Buh mu popřeje viděti
onu bohatou žeň semene, které on s takovou apoštolskou
horlivostí do srdcí zasévá (Dejž Buh!).. Kéž Váš vele
pastýř dočeká se oné doby. až všichu jeho diecésám.
nejen obvčejný hd. ale 1 inteligence, uvidí to požehnání,
které plyne po celém národě českém z Jeho apoštolských
prací. až budou žehnat každém slovu, každému kroku
a každému skutku Jeho. vykonanému na obnovu kato
hckého ducha v diecési královéhradecké (Výborně. A
s tímto blahopřáním končím 4 volám z nejhlubšího srdcesvého© ZdařBuhažehnejBuh.Vašeshromáždění!
(Výborně Potlesk !)

Následoval pozdrav za arcidiecési pražskou, který pro
nesl vdp. kanovník Dr. Krásl.

Vvsokorodý pane předsedo! Velectěné shromáždění!
Dostalo se mi té cti a toho vyznaneminí pozdraviti

Vás jménem" Jeho Eminence nejdustojnějšího pana Kar
dinála arcibiskupa pražského, který zasedá ma prestolu
sv. Vojtěcha v král. hkevním městě Praze. (Sláva mu!
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Vak jako jednou sv. Vojtěch mi. Zelené hoře xe:
modlil. aby Buh odvrátil záhubu od této české země.
tak také náš Arcipastéř se modlí. aby Buh dobrotivý
nedopustil toho, by záhuba mravní a. nevěra zapustily
hlubších kořenu v tomto království.

Církev katolická muže s pýchou nyní ŤÍCI. že neměkamikeytolik.zjevných4tolkéžtajných| nepřátel.
kteří osnovají denně takřka plíny, aby ji odstranili, jakoprvényní(Bohužet!).— Mnohonepřátel—mnohocti.
Čím více jest jich, tím větší bude jednou vítězství naší
církve. Kdo proti církví bojuje, bojuje proti Kristu (VÝ
borně!). Nebo co by bylo z křesťanského náboženství bez
katolické církve ?

Tak jako vidíme u Krista. jasné doby. kdy 1 ne
přátelé nejurputnější musi uznatií Jeho majestát božský,
Jeho vznešenost. tak také vidíme u církve katolické. Byli
časové kdy 1 nepřátelé musli uznávatí Její poslání, Jejívznešenost26Jejíhlthodárnépusobení.— Avšaktitooka
mžikové jsou jen tak jako krátké hodiny v dlouhých de
pnách církevních. "Tak jako Kristus byl více tupen. než
chválen, tak to také mme u církve. Avšak ona jest zde.
nedá se odstraniti nedá se bez okolků. zahrabati; chtěj
nechtěj musí se nepřátelé „Její s ní obírati. Ona jest nvní
středem nenávisti celého světa (Tak jest! (ODKristu se
řeklo: My máme zákon a podle zákona musí zemříti;
nvní praví se jen na př. ve. Francii o církví katolické:
Mv jsme si udělal zákony a dle těch musí církev kato
lická býti nejprve snížena a pak odstraněna.

Co proti tonu činiti? Katolíci musí míti duvéru.
že uyšlénky lidské nejsou myšlénky božské a že an
brány pekelné církev nepřemohou. (Tak jest!) Vy budete
se rmoutiti a svět se bude radovati, avšak zármutek Váš
promění se v radost. "Ten. který hdí. jest v lodičce své1kdyžtatozmítánajestbouřenu.© Otřesenamužebýti
církev, ale zničena mkdy (Tak jest). Dorážeti na ni
mohou nepřátelé, ale dorazit ji nikdy nemohou (Nikdy!
Potlesk !).

Proti útokum takovým doufáme, že nám Buh po
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muže. Avšak my nesmíme klidně složiti ruce v klín (Tak
jest! Církev zde na světě jmenuje se bojující a proto
jest mím bojovati. Bez boje není vítězství Kdo hojuje
s Kristem. ten také zvítězí (Tak test! Nynější nevěra
podobá se povodní. která nemá ruce a přece všechnopodkopává.© Porodnípřítržneučinínikdo,kdosenam
se založenýma rukama dívá. Musí se činiti proti ní hráze.
I mv již nvní, Bohu chválu činíme a stavíme hráze
proti nevěře tím, že orranisujeme katolický tisk. spolky,žepodporujemekatolickýživot,vědomosti| náhoženské
(Tak jest!). Jak mnohý učenec neví nyní z náboženství
an tolik, kolik ví dítě, jež jakž takž se přiučilo ve třetí
třídě katechismu (Bohužel!).

Při povodní jednotlivec málo zmuže, lidé se musí
sdružit. aby návalu vod odolali. Ndružme se tmy Kato
líci kolem sv. Otce. a kolem od něho ustanovených právo
mocných biskupu (Tak jest!). Kde je Petr. tam je církev,
a kde jest církev, tan buďme 1 my (Výborně !). V církví
panují privomocní biskupové, herarchie. ti mají práva,
není to žadné hažení po. panství. vyžadovatíř poslušnost
od verných křesťanu. aby přikázání Boží 1 církevní za
chovávali. Kdvby nepanovala herarchie, nastává v církvi
bned anarchie abych již toho -de užit (Potlesk !).

Zítra slaví se slavnost přenesení ostatku sv. Voj

técha do naší matičky Prahy. Prve než ostatky V Hnězdně
vyzvednouti mohli anusili slíbiti otcové naši očistu. že
budou zachovávati přikázání Boží a církevní. Tou cestou
také vykonejine očistu též my k požehnání a dobru vlasti
své (Výborně!).

Všechuv dosavadní tři sjezdy nase se vydařily nad
očekávání a dobře pusobily. Proto má býti. a boledá že
k tomu dojde, sjezd všeobecný katolíku českých v Praze
a k tomu sjezdu Vás zvu. Jako my Pražané četně jsme
se k Vám dostavili. upřímně a bratrsky, tak také Vás
zveme na přesrok do Prahy. (Slávat Na shledanou!
Dlouho trvající potlesk.)

Když potlesk utichl, uděleno slovo Msgr. Dru Jirákovi,
který jmenem diecése budějovické pozdravil sjezd takto:
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Vaše Biskupská Milosti, nejdustojnější a velectění pánové,
slavné shromáždění!

Z toho kraje, kde stříhropěnná Vltava Malší pije,
z metropole českého jihu, z Českých Budějovic, kde
druhdy v šedé minulosti stála tak pevná bašta a obrana
víry katolické, ano tun z dálnéch Českých Budějovic
vyslán jsme sem dva zástupcové, abychom pozdravili Váš
diecésní sjezd a přáli mu mnoho zdaru jménem našeho
nejdustojnějšího a vřele milovaného arcipastýře Dra Mar
tina Josefa Říhy (Sláva mu!) a jménem celé naší českobudějovickédievése.© Činímetak,kdyžpřicházímesem.
abychom vzdal Vám díky také za to, že deputace ze
zdejší diecése byla vyslána, aby viděla jak. my tam na
jihu se obrozujeme, sílime :£ seřaďujeme k boji pro naši
svatou víru. Ano chceme bojovati, avšak my jen odrá
žíme útoky, my nejsme útočníky, my jsme obráncí (VÝ
borně! Potlesk! Dobro. katolické víry. tohoto boje zanynějšídobyžádá.© Bohuželspaljsmesnaddélenež
dobře bylo, jest tedy nejvyšší čas. bychom se zmužili.
tedy čas, abychom se poznali, abychom st podal pravice
jak nat jihu tak na východě, aby 1 srdce království če
ského s námi se spojilo (Výhorné!).

Vím, že ty sjezdy naše katolické se mnohým lidem
nelíbí. ale ti, kteří proti nm bojují, se zase nelíbí nm
a tím jsme si rovni. Přátelé drazí, co by tak ti chtěl
z nás míti. Já st vzpomínám na život sv. Jeronýma.
Světec tento zdál se býti mnohým. lidem, tak. zvaným
tichošlapkum, poněkud otevřeným, tuze upřímným, mno
hému věčně neodhodlanému zdál se býti zase tuze prudký,
mnohému úskoprsému dobríku zdál se býti zase tuze
ostrý, mnohému pochvybovačí tuze rozhodný a. proto varovaliJoanapomínalikumirněnosti.© Alevíte,cojim
řekl sv. Jeroným: »Aort posstum, facere non possumčiličesky:© Umřitimohu—mlčetinemohu,nesmím.
A proto jsme se zde přátelé sbromaždli a shromažďu
jeme na těch sjezdech katolických. abychom také mln
vilt po zpusobu sv. Jeronýma. Umříti mužeme, když bu
deme udolání. ale mlčeti nebudeme, mlčeti nestníme (VÝ
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borně! Tak jest!). Říká se. že v našem národě rozdmychujemenovýhoj:myjenútokodrážíme.— Alymužeme
řící s naším bisníkem:

My chceme s každým v svatém žíti míru.
jen každý. co nám sváto jest. ať nech!
za vlastním pluhem ať jen každý spěvhá l

Hle. my nechceme me jiného než jen ať k mím
se zachovává ta spřavedlnosť. jako se zachovává ke ki
ždému jimému. My. musíme vnitřní stlou své víry svatézvíteziti.© Mámesmul.mlčetína.všeckopřekrucování
pravdy, ma všecky útržky. pohany. všechen posměch a
nzlivé tupení církve svaté? (Nikdy) Mime snad mlčet,
když hrozí nehezpečenství svaté víře naší se strany nábu
ženské lhostejnosti a zřejmého bezvěří? (Nikdy) Takové
okamžik. kde vidíme. že jsme ohrožení, ten nadchnouti
nás musí k Činum. k činům. rekovným: ohrožena jest
víra. ohrožena jest pravda. ohroženo jest svaté ního
ženství vubec. (Tak jest!). To povzbuzuje ducha k činuni
rekovným. povzbuzuje mysl k udatnosti. Chcete doklady ?
Popatřte do dějin. co jen tehdy dělo se v Karthagině,
městě to ma severním pobřeží Afriky a v Jerusalémě.
středisku říše židovské. když nepřemožitelní Římané tato
města oblehl! Nebezpečenství. že ohležencí budou utr
cem, že budou připravení © své statky. vlasť. to mad
chnulo 1 ženy, ba historie vypravuje. že ženy vidouce,
kterak mužové nemají zhraní. snesly vše 1 pletence vlasu
na provazy? A my bychom neměli takovou zmužilost ve
svém srdci“ Copak za našich dnu nejde o větší statky
jak o bytí? Mv nezapomeneme na vlasť nebeskou (Nikdy!),
kterou nám chtějí uzmouti naši nepřátelé. Tam šlo 0
statky pozemské, nám jde o statky duchovní, které ne
vyváží na světě mic. To si přísahejine. že chceme pevně
státi pod tímto křížem. pod jehož rameny jsme shromá
žděn. Proto volám slovy básníkovémi a vykládám. appli
kuje jeho slovo na poměry naše ve víře:

+Co mužeš každý, k velkému dej dílu!
Jeť oblázek i balvan v stejné ceně,
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když láskou dán; a dávejte tak denně
přes tygruv řev 1 přes pláč krokodilivl

Áno perifrasuji tato slova a volám: -Co můžeš
každý k velkému dej dílu znovuzrození, vzpružení a se
sílení sv. víry v srdcích lidských. Jeť oblizek 1 halvan —
jeť každý nejen velký ale i sehe menší skutek pro víru vyko
naný v stejné ceně, když pochází z lásky k této víře.
A dávejte takové skutky na oltář víry denně přes křik
a řev našich nepřítel 1 našich nerozhodných přítel, kteří
jen pláčí nad námi v mylném domnění, že příliš daleko
jdeme (Výborně !). A volím dále s básníkem:

Zev kladivo 1 péra svoji sílu
a štětec. dláto —-—muži dím 1 ženě 

jen k práci. k práci. k práce neprodleně!
Buď z žuly celý život váš, ne z jilu"«

Áno zjev řemeslo. zjev péro spisovatelské svaté naší
víry sílu, 1 malířství a sochařství, jak to jindy bývalo.
Ža víru svatou jděme jen k prácí neprodleně, aby vírou
pevnou Život náš v útodch lhostejnosti náhoženské a
bezvěří byl nezdolnou žulou a ne poddajným jílem, ne
třínou větrem se klatící.

A nepovolme ! (volám dále s básníkem). Uměním a vědou
ee prací rukou 1 výzpytí ducha.
ať mozek vzkypí, lávou krev nám. vzplane !

Áno nepovolme v boji za drahou víru? V jejím
světle ať výzpyty své koná rozum jí osvícený, a láskou
křesťanskou, již víra rodí pravá, ať krev naše vzplane.

A končím slovy básníku:

Snad žár přec vhjem v postavu tu bledou,
v tluk srdce vzpružíme, jež matné hncha,
a bídný Lazar v nový život vstane!

Ó zajisté snad svou kískou k víře drahé vlijem
žár v hledou postavu tu lhostemné víry své a tlukot srdce
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pro víru svatou v ňadrech svých vzpružíme, aby mocněji
a silněji pro ni se ozýval; aw bídný Lazar té dosavadní
snad již velkáléta mrtvé víry naší v nový Život vstane,
kdvž tento katolický sjezd. promluví k tomuto Lazaru
zázračné slovo Kristovo: Lazare! tobě pravím vstaň a
vvidí neobroženě z hrobu srdce ldského opět v tento
svět!: A to jest přáním. jež pronáším zde jmenem nejdůstejnějšího— mšehomilovanéhopanahisknpaa.celé
naší diecése. volaje na splnění tohoto blahopřiní: Buh
žehnej v tomto směru. Zdař Buh!*) (Výborné! Potlesk );

Na to praví předseda, že myslí, že mluví všem
účastníkům sjezdu ze srdce, Rdyž poděkuje všem řeč
nákům, kteří tolik krásného pověděhha k nadšení sjezdu
přispěli. (Hlučný souhlas.

Pak uděleno slovo panu Františku Lepařovi, řediteli
c. k. gymnasia v Jičíně v. v., který v řeči důkladné promyšlené
za častého potlesku promluvil:

U životě rodinném.

Zivot rodinný veledůležitýjest 1 pro Širší
obcování společenské 1 pro vzdělávání celého ná
roda. Jest-h život rodinný spořádaný, mravný,
bývá pevným základem utěšeného, spokojeného,
mírumilovného života společenského a pojišťuje
stálým pokrokem ve vzdělanosti šťastnou budou
cnost národu celému. Avšak nespořádaný život ro
dinný, rozpustilý, všelikýmuvášním hoviíci, původem
jest nespokojenosti, rozervanosti, stálých zmatkuv
a různic v životé společenském a zároveň
bývá jistým znamením příštího úpadku celého

4 © těchto pozdravech byla v N. L. tato původní zpráva: »Čekali jsme
slova lásky, slova vybízející ku křesťanskému životu, k práci mezí zuboženým,
Oopustřnémlidem. Mluvcí z řad kanovníků přípravilí nám překvapení. Cíftili jsme
bned, co je to vcelesia militans. To nebyla výzva k lúsce, co jsme slyšeli, nebyla
to nlova pokory, snášenlivosti, sebezapření, to byly povely cholerických greneráln,ževoucíchfanatickyzdisciplinovanýdavdokrvavýchzápasu.| Stálijsmetváří
v tvář fanatikůzu, jíž ústa hlásala nová křížácká tažení. Mistrovství v tom při
znáváme zástupci budějovické kapitoly, monsign. Jirákovi.« — Následuje bezpno
chvby »z lásky, pokory, snášenlivosti, sehezapření« fotografie Msgra Jiráka. —
Uvádíme tuto původní zprávu bez poznámky; každý čtenář ji posoudí zajíst“
sál; jen sc tážeme, zdaž z ní vysvítá láska, pokora, snášenlivost, sebezapření?
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národa. Proto jestli pozorovati v životě spole
čenském a národním, že začíná se zmáhati přílišná
nesnášenlivost, neústupnost a vzájemné pohrdání,
tu nastává potřeba co nejpilnější, aby muži vla
stenečtí co nejhorlivěji se pokoušeli nejdříve o ná
pravu života rodinného. Oprava ta, má-li se
zdařiti, jest možná za dob našich jenu na základě
náboženském, na základěkřesťanské lásky,
která všude blaho plodí, nesvornost zapuzuje, spo
kojenost a snášenlivost vzájemnou vzbuzuje, ovšem
ukládajíc, aby každý povinnosti své rád a horlivě
konal, překonávaje s vytrvalostí neunavnou všecky
obtíže souvislé s povinnostin těmu.

V rodině první a hlavní povinnost rodičů
jest, aby dítky své hned od nejútlejšího věku jejich
zdárně vychovával. Zbožnámatka nemluvňátku
svému na čele dělá znamení sv. kříže, kdykoli je
z kolíbečky bere do náručí svého nebo tam je
opět ukládá. Jakrnile ditě začíná se volněji pohy
bovati a drobátko choditi, matička je učí, aby samo
už dělalo znamení kříže, obzvláště když vstává a
ku spánku se klade, pak za dne před jídlem a po
jidle. Asi po druhém roce, když dítě už pomalu
mluví, matka začíná je učiti modlitbě Páně, ovšem
ne najednou, nýbrž po částkách malinkých; 1dosti
času, kdvž celý Otčenáš z paměti dovede říkati
za rok. Dítě, slyšíc od matičky nulé, že sv. Václav
malinký rád se modlíval se svou babičkou svatou
Ludmilou, a že Pámbičkovi nejmilejší jsou dítky
se modlící, jistě velmi si oblíbí modlitbičky své.
Ve věci té někteří učenci vyslovili zásadu, že prý
k modlitbě a vůbec k náboženství nemají dítky
nedospělé býti naváděny, poněvadž tomu nemohou
ještě rozuměti. Avšak zásada ta jistě mylná jest.
Vždyť náboženství přísluší k citu 1 rozumu, a
vzděláváním citu náboženského dítě už mluvící
nabývá zbožné mysli, která znamenitě už bývá
sesílena, když později dítě znenáhla se učí chápati
rozumem, čemu dříve bez obtíže navyklo ci
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tem. A vubec při všem předcházívá uávyvk a cvik,
potom teprve, a to velmi často, hodně pozdě ná
sleduje porozumění. A vskutku, dokázalo se pří
klady ovšem smutnými, že děti, jež v útlém věku
nenabvly citu náboženského, později už zcela
chladnými zůstaly ve věcech náboženských jak na
újmu svou tak i života společenského. Kdyby zá
sada učenců svrchu dotčených měla se provádět
vubec, tož dítě by se nemělo ani učiti mluvitt,
poněvadž také ještě nerozumí tomu, co začíná
mluvit.

Avšak 1 otec má si všimati vychování dítek
svých co nejpečlivěji. Ovšem leckterý otec domnívá
se, že dosti činí povinnostem svým, když děti své
živí a šatí, nedbaje příliš ostatního vychování
jejich. Počinání takové citu otcovskému zcela ne
příslušno jest a pro budoucí časv jak otci tak 1
dítěti velmi škodlivo, poněvadž jednostrannou ne
dbalostí tou už záhy otec 1 ditě sobě se odcizuji.
Otec vědomý všech povinností svých, pokud iná
chvíle prázdné, obyčejně večer, s radostí rozto
milou baví se s dítětem už žvatlajícím, hledaje a
nalézaje u vlastního dítěte větší rozkoše, nežli
otcové lehkomvslní, kteří nikdv ani ve chvílkách
prázdných nechtějí dětem svým nedospělým věno
vati pozornosti nějaké a raději se shánějí po roz
košnictví mimo dum svuj, pospíchajíce obyčejně do
hospodv; výmluvu, proč doma nedbají dítek svých,
na snadě mají, říkajice, že potřebují zotavení, na
dřevše se prý po celičký deu' Tedy vykonávání
povinnosti stavu svého nazývají dřenim! A jaké
to zotavení a občerstvení nalézají? V místnosti
hospodské, obzvláště venkovské, často začmouzené
a nezdravé, baví se obyčejně hrajice v karty; někdy
s útratou nadobyčejnou jim jsou oddáni, ani ne
vzpominajíce opuštěných dítek svých, ba prohrá
vajice někdy celé jmění své, tak že dítky jejich
zbaveny bývají 1 potřeb k živobytí nejnutnějších.
Ba leckterý, nemaje už ani sám ničeho k živobytí,
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samovraždou ubíhá další bídě vlastní, „zanechávaje
tu beze vši pomoci vdovu a často 1 četné siroty.
Zanedbávání rodin vlastních a řemeslné provádění
karbanictví už tak úžasně se zmáhá, že v jedné obci
nepořádné skoro všickní občané po celé tři dm a
tři noci ustavičně vytrval: v hospodě při kartách.

Než obratme se od této zpustlosti moderní
k obrázku jinému! Otec pečlivý za chvilek prázd
ných s rozkoší nevýslovnou se baví u svých dítek
roztomilých, po dětsku s nimi pohrávaje, kratičké
povídky a bájky jim vypravuje, kratičké písničky
jim předzpěvuje, jako: »"Tuče bubeniček, tluče
na buben, »Já mám koně, vrané koně, to jsou
koně my“ a podobné. Dítky milé k večeru vesele
už tatíčkovi vstříc spěchají, a jakmile povečeří,
hned ručičky vzpínajíce toužebně prosí, aby zase
jim vypravoval nějakou pohádku, třebas už jim
známou. Někdv ovšem 1 otec tak pečlivý za zvlášt
ních příležitostí obecných neb vlasteneckých také
navštěvuje večerní schůzky buď v hostincích, buď
v jiných domech; a všude, kde třeba, působí ve
službě vlastenecké, při slavnostech národních jsa
vždy vlastencem úpřímným; avšak vykonav tam,
čeho bylo třeba, opět se vší skromností vrací se
V milý kruh rodinný. Šťastný otec! Šťastné, bla
žené jeho dítky. Ještě v dobách pozdějších vděčně
Vvzpotnínajíoněch chvílek utěšených, které jim tak
oslazoval tatínek roztomilý. A příkladem jeho vzác
ným se řídíce, později 1 samy v rodinách svých
stávají se pečlivými otci, spokojeni jsouce 1 při
jmění skrovném, vždy s chuti konajíce povinnosti
stavu svého a při zbožné mysli chovají se stále
jako praví vlastenci, nikomu nekřivdice, nikoho
nepomlouvajíce ani lží nestihajíce. Avšak dítky,
v mládí svém nepoznavše příchylnosti otce hej
řivého, marnotratného, nerady jeho vzpomínají,
a snad samy nikdy nedovedou těšiti se živobvti
spokojenému. "To právě kletbou činu zlého jest,
že 1 v budoucnosti plodí zlo!



OoPa <

Avšak nejen matka a otec, ale 1 všichni
domácí, ať jsou to starší bratři a sestry, nebo slu
žebné a čeledinové, 1 svým chováním 1 svými řečmi
ochotně přispívat mají ku zdárnému vychová
vání dítěte nedospělého. Bohužel, že po stránce
té nebývá potřebná opatrnost am u maminky, ani
u ostatních osob, ba že často 1 pohoršení se dává
dítěti nevinnému, tak že samo se stává hrubým
a drzým. Z příkladů hojných aspoň některé zde
vvtýkám: Kdvsi přišel k sousedovi venkovskému
do domu známýjakýsi, a spatřiv hošika asi čtyř
letého, ptá se: No, Vašíčku, je tatinek doma?:
Hoch, ani přichozího nepozdraviv, zhurta odsekne:
1Není“ Na to známý: A kde je? Hošik odpo
vídá: I čejti vedi, kam se ten stajý zatáh'
Mluvil totiž chlapeček, jak dříve někdy slýchal od
maminky neb 1 od jiných. Jindy jinde zase matka
přísně domlouvajíc dcerušce asi stileté, dostala od
dceruškv té také domluvy: : Ale vy pořád také tuhuburoztahujete“© Taktotižmaláholčičkato
slýchala od své starší sestrv. Ba někdy ditě 6leté
nadá mamince své: Cikánko!: jak to někdy od
tatínka slýchalo. Takové dítky kam to dospějou?
Tu brzo splní se slovo svaté: Běda tomu, kdo po
horší někoho z maličkých: —

V„prvním roce ditě trestati nelze. Teprve,
kdy začíná trochu capati a svou silu zkouší na
drobnějších věcech, bedlivosti veliké třeba, aby
děcko nestalo se nebezpečným buď předmětům
těm nebo sobě. Někdy, obzváště u děvčátek, stačí
k zastrašení pouhé slovo ostré, nebo hrozba pří
snější, ale mnozí hoši často bývají prudší a násil
nější 1 vytrvalejší v roztloukání všeho, co právě
se jim namane, třebas 1 lampy hořící. K takovým
kazisvětům i při nejlepší vuli a největší lásce nelze
býti shovívaným, a třeba tu potrestání v tom oka
mžiku, bez prodlení. K uvarování pak dalších po
kusů třeba míti proutek tenký, uložený na imnistě
vysokém, malému škudci vždy sice viditelném, ale



jemu nepřístupném. DBvlo-hditě jednou trestáno
proutkem tím, snad hošíkovi tomu, opět nebezpečně© dorážejícímunebodovádějícímudostačí,
kdvž mannnka nebo tatinek přísně pohlédne na
hošika a zároveň vzhůru na onen proutek svůj
zrak obrátí; pak-li to nedostačí, radno ihned jíti
rvchle pro proutek; a tu jistě hošík zkrotne dříve,
než proutek se mu octne na citlivém místě jeho
tělička. Několik takových procedůr mívá výsledek
příznivý. Když pak jindy, ani nikoli hned po trestu
ani po hrozbě ve hračkách neškodlivých dává se
mu na jevo příchylnost a laskavost, chlapeček
znenáhla odkládá svou divokost, která se mu po
dobrém nijak a nijak nevyplácí. — (Ovšem nastává
výmuka v trestání za dob, kdy dítě postonává
k zoubkum nebo stíženo bývá jinou nemocí. "Tehdy
třeba užívati jiných prostředků chlácholících, ale
neradno podávati cukrovin mnoho. Vři těžších zá
chvatech nutno hledati potnoci lékařské.

Jak ditě začíná mluviti, prospěšno jest
velmi často, a to vždy správně a Jasně s ním roz
mlouvati beze všeho rrrůčlování a činčiniňání, aby
samo ovšem znenáhla naučilo se řádně každé slo
víčko bez affektace pronášetiu Též potřebí jest
připouštěti je do společnosti jiných ditek zvedených
1 osob dospělejších. "Fu ovšem jemu nový svět
nastává. Změna ta nebývá u všech ditek stejná.
Některý hošík počíná si tu směle dosti, ale některý
začíná býtt ostýchavým a bázhvým, zcela jiným,
než bývá doma. Tu třeba hledati příležitosti, aby
dítě zbavovalo se pomalu ostýchavosti tě. Nejlepší
prostředek jest, dítě nesmělé se zvláštním vzkazem,
třebas někdy zcela zbytečným, poslati ku strý čkovi
nebo kmotříčkovi nebo tetince nebo kmotřičce,
ovšem s dutklivým napomenutím, aby vstupujíc
do bytu cizího, dalo slušné pozdravení, vyřídilo
vzkaz zcela jasně, odpověď na vzkaz ten řádně si
pamatovalo, a odcházejíc, neopominulo říci hlasitě
-s Pánem Bohem!< Po prvé snad poselství své



provede nesměle; ale když druhé poselství už
nějak zdárněji vyřídí a laskavě bude pochváleno,
že totiž tatínkovi nebo mamince poselstvím svým
ušetřilo chůze a času, tož ono s radostí a chlou
bou poznává, že zastává v rodině úkol důležitý.
Ovšem že rodiče ještě před pochvalou vyptávají
se na místě příslušném, zda dítě dle rozkazu za
chovalo se slušně. Ale opominulo-li dítě dáti po
zdravení, má býti přísně pokáráno, dle okolností
1 potrestáno. Bohužel rodiče přemnozí důležitých
formalit těch v poučování zcela zanedbávají, tak
že dítky jejich 1 5—6leté do bytů cizích přichá
zejí a tam odtud odcházejí jako němí tvorové, ba
že ani nepoděkují slovíčkem, dostanou-li dárek
nějaký. "Tojest vada ošklivá, která rodičům jistě
působí hanbu, a to vším právem, poněvadž způ
sobem takovým uráží se vzájemné obcování spo
lečenské a zmáhá se nejen nezdvořilost, ale i hru
bost a neurvalost v mládeži vůbec.

Pravým dobrodiním bývá dětem tak nezve
deným, když chodíce do školy, od učitelů svých
dostanou pravidla slušná společenstvu. A co teprve
mám říci o těch rodičích, kteří dítek svých nena
pomínajíce k dobrému a neodvracejíce od zlého,
ještě se osmělují dětem už napřed školou vy
hrožovati asi takto: »Počkejte vy nezbedové,
až jen budete chodit do školy, jak s vámi l
učitelé budou jinak nakládati, až se zhrozíte.« —
A pak děti jejich mají choditi rády do školy!
Ovšem rodiče počestní dětem o škole mluvívají
velmi příznivě, tak že ony s radostí očekávají té
doby, kdy jim bude dopřáno ve škole učiti se
věcem krásným a užitečným.

O jedné věci jest mi ještě promluviti zvlášť.
Některé maminky pokládají dítky své malé za
hrozné břímě v domácnosti, vyhánějí je, Často
ještě s několika bouchanci, ven z domu, zamyka
jíce za nimi dvéře, aby se nemohly děti dříve vrá
titi, než by je k tomu donutil hlad. Ty děti,



scházejíce se na mistech veřejných s jinými po
dobnýmu, beze vši dohlídky vyhledávají si zábav
někdy až hrozných. Nejraději kamením drobným
házejí kamkoliv; často (mluvím o případech sku
tečných) malý hoch svému kamarádovi ránu vsadí
kamenem do hlavy neb 1 do oka; často sousedům
vytloukaji okna atd. Dojde-li některý připad k vy
šetřování, leckdy maminka svému synáčkovií pro
vuulému důtklivě domlouvá, ať se ujakým způ
sobem k vině své nepřiznává, ať stále a pořád
jen zapírá, aby máma nebo táta nemusili za něho
škody nahražovati! "Takové ditky, nepodaři-li se
škole je napraviti, stanou se potom hroznými
škůdci ve společnosti obecné, a jest věru Čas již
svrchovaný, aby obec sama ráznými prostředky
zakročila proti podobným zábavám ditek rozpu
stilých, a tak chtěla už napřed zameziti větší škody
budoucí.

Jakmile dítě začne choditi do školy, ro
dičům, obzváště pak otci nastává povinnost nová,
totiž že mají samy se přesvědčovat o skutečném
pokroku školním dítěte svého. Nejvhodněji koná
se to večer, není-li možno každý den, tož aspoň
dvakráte neb jednou za týden, a to vždy Jiný den
v témdní. Otec ptá se dítěte: -Co pakjste měli
dnes ve škole?< Po odpovědi dítěte otec se táže,
zdali, a jak tomu rozumělo atd. Jsou-li odpovědi
dostatečny, otec dítě pochválí; pak-li nejsou do
statečny, otec vlídně napomene dítě své, abv po
druhé ve škole bylo bedlivějším. Způsobem tim
zcela snadničkým dvojího účelu se dojde; za prvé,
že dítě rádo přivvká řádné pozorností ve škole;
za druhé, že otázkami otcovými a odpovědnu svýnu,
někdy otcem doplňovanými lépe v paměti udrží
své učení školní. Ajistě 1 otec mívá při tom zá
bavu milou, i dítě už napřed se těšívá, jak hezky
dovede odpovídati tatínkovi. Někdy po večeřisamoužnapředrozpřádározmluvuasitakto:| Ach,ta
tínku, dnes nám pau učitel krásnou věc vykládal.



atd. Někdy úvod rozmluvy takové 'dosti žertovný
bývá. Jako kdvsi žáček začal: Achdnes měl jsem
štěstí ve škole! Jé, jé, to byla radost! Pomyslh si
tatínku, pan katecheta (on mě má rád), kdvž jsme
VYpravovali o Josefovi Egvptském, dal mně těch
7 krav tučných, ale ubohý můj soused "Tomáš
dostal od něho těch 7 krav hubených, chudák
— —-Takové zábavy rodinné za nejpříjemnější po
kládám. Avšak s politováním nesmírným pozoruju,
že za žádné doby dřívější nevšímavost, ba nedbalost
rodičů po stránce pokroku školního vlastních dítek
jejich nebyla tak úžasná, jako za doby nvnější.
Rodičové z většího dílu nechtějí už ani vědět, čemu
se dítky jejich ve škole učí, a jak prospívají. A
přece 1 takoví rodičové mluvívají o školství,
nikoli dle vlastního přesvědčení, poněvadž nemají
žádného, nýbrž dle úsudku jiných osob, kteří sice
o skutečném pokroku školském sami ničeho nevědí,
o školy vubec ani se nestarajíce, ale přece dle
rozumu ciziho rozhlašují, že moderní školství jest
nejdražší vymoženost nové doby a že jen tmáři
proti nvnějšímu pokroku školskému zlomyslné řeči
vedou, přejíce si prý, aby žáci zůstávali hlou
pými. Za takových okolností jest to ve prospěchu
rociču samých, aby konečně odřeknouce se své
hříšné lhostejnosti, přesvědčih se sami, jak dítky
Jejich prospívají, a dle přesvědčení svého potom
úsudek svůj vlastní pronášeli.

Především svatou povinností rodičů jest, aby
pozorovali mravné chování dítek svých; obzvláště
pak svých dcerušek. Neboť za dobv nynější už
1 na žačky Činí se útoky nemravné, jež při nevší
mmavostirodičů měly by účinky náramně zhoubné.
Hlavní péče k tomu směřovati musí, aby ditkv
dospívající neoddávaly se lehkomyslnému světáctví,
jimž se mčí zásady mravnosti a zároveň 1 život

sám před Časem.K rodině ve smvslu širším příslušejí 1 čele
dínové, sluhové, služky. Domácí pán nebo ho
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spodář má je pod stálou dohlídkou svou a po
vineu. jest, ovšem pokud jemu to možno, starati
se o jejich zachovalost. A právě ve věci té bývají
největší nepříjemnosti, poněvadž kázeň osob slu
žebných za doby nynější je příliš volna. Nejlépe
domácí pán neb hospodář pochodí, když mladé
osoby do služby přijímá a je sám dle potřeby své
vychovává, ovšem na základě křesťanské lásky.
Sťastný ten, kterému se podaří osoby služebné
po několik let sobě udržeti. Arci jsou při tom
obtíže náramné, a leckteré pokusy při nejlepší vůli
se nezdaří. Avšak časem, domácí pán maje dobrou
pověsť, svou rozšafností, mírností a laskavosti přece
získá si příchylnost a věrnost pořádných osob slu
žebných, jak to bývávalo za dob starých, kdy če
ledinové sami se pokládal: za příslušníky rodinv
a věrnou službu ji prokazovah stále, trvajíce v též
rodině 1 Io- 12 let, někdy 1 déle. Ale i nyní V ro
dinách takových bohabojných mnozí služební, kteří
na začátku bývali svévolní, poněkud 1 hrubí a
v práci lenivi, zuenáhla se napravili vzorným po
rádkem rodinným a napomenutín upřímným uěkdv
mírným, někdy důtklivým, protože pozoroval a
uznávali, že věruě poslouchajíce a se přičiňujíce,
připraví si budoucnost šťastnější, obzvláště když se
jim na paměť uváděly mnohé příklady smutué,
kam zavádí lenivost a svévolnost. — Avšak v ro
dinách, kde hospodář a hospodyně, nebo pán a
paní, sami nedbají pořádku a pravidelného zaměst
nání, tam ani služební nekonají s chutí svých
prací a často rozmrzelí vystupují brzy ze služby
dosavadní; též nástupci jejich ve službě dlouho
nevytrvají, tak že v rodině té plné nesvornosti a
hádek, bývají neustálé změny ve služebnictvu na
velikou újmu veškeré domácnosti. Rodiny takové
pro špatné hospodářství brzkým úpadkemzachvá
ceny bývají a stávají se břemenem obci. Cim více
rodin přibývá na mizinu přišlých, tím více slábne
1 celý národ. Avšak v rodinách spořádaných,



v práci přičinlivých a bohabojných, třebas nevyni
kaly bohatstvím, vládne milá spokojenost a po
žehnání Boží. Kéž ku blahu a stálému zdoko
nalování celého národa našeho zmáhá se počet
rodin takových!

Na to navrhuje řečník následující resoluci:

Uvažujíce, že život rodinný je základem veške
rého života sociálního a národního a nynější život rodinný
má několikeré vady na velkou újmu svorného a spokoje
ného života sociálního j národního a že jistě možno vady
tyto ku prospěchu společenského a národního života odstra
niti, ustanovuje se sjezd katolíků nyní v Hradci Králové
shromáždéný na tom:

1. Aby každý katolík dle okolností a poměrů svých
působil k tomu, aby život rodinný na základě katolického
křesťanství obnoven byl ku blahu svému, vůbec veškeré spo
lečnosti a celého národa našeho ;

2 Obzvláště pak, aby služební příslušníci rodin na
váděni byli k živobytí mravnému, skrovnému a nábožnému
a tak pojistili i sobě šťastnější a spokojenější budoucnost a
prospivali ku blahu společnosti širší a národa celého.

Resoluce byla jednohlasně přijata a řečník od vděčnýchposluchačůštědrýmahojnémpotleskem| vyvolán.
Po regoluci předseda vřele vítá bratry Moravany, kteří

se dostavili na sjezd přes veškeré obtíže v počtu tak hojném,
načež jmenem katolické Moravy pozdravil sjezd JUDr. Moric
Hruban, advokát z Olomouce, předseda výkonného výboru
katolické národní strany no Moravě.

Vaše Biskupská Milosti. urozené předsednetvo, slivné
shromáždění!

Za uvítání jakého se vám Moravanu. jichž četně
jest zde přítomno. dostalo, přijměte nejstdečnější díky.
— Přináším Vám pozdrav, skavné shromáždění, přináším
Vám pozdrav z Moravy, přináším Vám pozdrt z Mo
ravy té. kde nedaleko iněsta toho. kde ja bydlim stojí
hora, Hostajnov jí jméno, kde Máti Boží divy tvoří a
kde Mátí Boží vvobrazena jest tak, jak jsem ještě nikde
žádnou Bohorodičku vyobrazenou neviděl Matička Boži
vyobrazena jest s blesky, kterými zachrámla na přímluvu
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svou věrné a křesťanské Moravany před vpádem Tatarův,
nepřátel národuv. A, slavné shromáždění, tato Máti Boží
nedopustí sun ještě dnes, aby ty nepřátelské voje, které na
národ náš se všech stran se hrnou ba 1 z vlastního národa
se řítí, ona nedopustí, aby zvítězily a zachrání náš kře
sťanský ráz naší sesterské Moravy a celého českého národa
(Potlesk). — Slavné shromáždění! Přiníším pozdrav z té
Moravy, kde v úkrytu pod buchlovskémi skakaní skryto
jest městečka, posvátní půda, zbvtkv starého, slavného,
Velehradu (Potlesk l). A tun na tomto Velehradě našem
posvátném, odkud vzešlo símě a světlo křesťanství nejen
pro Moravu nýbrž pro celý národ český. ano pro veškeréNlovanstvo,tammatom.posvátném© Velehraděvevele
chrámu jest vyobrazen pod oltářem děj, jak svatý Cyril
žehná se s bratrem svým, prvním biskupem moiwským
k smrti pracujícím. svatém Methodějem v Římě a kde
mu praví: »Bratře, neopouštej Moravanu dobrých! A
tak já k Vám volám: Bratři z Čech. neopouštějtenás
Moravaní v boji který bojujeme za svatou víru naši
(Výborně !), neopouštějte nás Moravanu v boji národním!
Xadlo zde včera slova. že přemrštěné požadavky národní,

že ty nejsou a nemohou býti křesťanskými awkatolickému.
Jest to pravda. Ale tv u nás na Moravě nejsou přemrštěné
tv naše požadavky jsou skromné, ony jsou spravedlivé a
přecještě přes to nekřesťanským zákony práva se nám ne
dostalo. A proto já Vs prosím neopouštějte Moravanu
v tomto hoji národním (Nikdy !). U nás hrstka národních
nepřátel prívě odvěkéch nepřátel. Nemcw a židů. a právé
teto hrstka si chce zahrávat s nejsvětějšími citv našimi. A
tu jsou pravdivá slova, která pronesl Egbert hrabě Bel
eredi. když řekl: „Němec a žid. kde nemuže panovati,
tun se cítí a považuje za utlačovaného !< (Lak jest).
V posledních dnech děje se pro kousek práva nám da
ného hluk spůsobem, © němž nechet zde mluviti, poněvadžslavnostnínáladunechcirušiti.— BratříČechové,volámkVám.bratříneopouštějte| Moravanitdobrých,mobu
směleříci, ani v tom boji náboženském, který vedeme
my n Moravě zakládáním jednot a ustanovením samo
statné strany, která loňského roku ponejprv postavila se



jako samostatní strana ma zákkul křestínské My víme,
slavné shromáždění, že tím jsme vztýčili kříž, že chráníme
mírod máš celý nejen na Moravě nýhrž tv Čechách (VY
borně l). Mv víme. že kdvž luijíme své nahožonství. že hájíme
svou národnost, že právě tento obrad národní, o kterém se
včera mluvilo. že právě tento obrad stal se na zákludě ního
ženském. (Tak jest) a básník, který volal k mim: Clu
loupky naše buďtež požehníny<, chtěl právětím naznačiti,
že ty chaloupky nám zachránily jazyk proto, poněvadž nám
zachránily náboženství a dnešního dne. kdvž Vám řeknu,
že ruzné proudy. provalují se přes hranice k nám. m
Moravu — jest to. povinností naší, abychom st. řekl
pravdu. My včera jsme spěchal k Vím do Čech. a z těchtodonašíkrálovské(Olmnoucepřicházeh| členovéstranyradikálněpokrokové,© Mezijejich.zásadypatří+ta.že
náboženství jest věcí soukromou a že škola má býti hez
konfesijní. poněvadž prý náboženské vyučování dnešního
dne jest znemravňováním školních dítek a pivě my jsme
spěchali sem jako zástupcové Moravy. Dnes na posvátném
Velehradě mužové v několika tisících se sešli, aby pro
hlásili. že pad prapor národní a. Nristuv se ství (Vý
borně!). Již Spěchám ke konci. Včera nejdust. p. gene
rální vikář Frýdek vypočetl historické pumětihodnosti
tohoto města. že zde Karel IV. a královna Eliška mají
ruzné památky ve zdejším museu. Na výstavě národa
dopisné všimnuli jsme st skvostného pásu, který daroval
Karel IV. své choti Elišce. na němž. jest český nápis:Krometebenatomsvětěžádnéjiné— | mezinámi
jest takový pás, a přišli jsine sem proto, aby se upevnil;
neboť kromě víry, kromě. daru náboženství, které jest
pokladem naším na světě, není žádná jiná víra. Přátelé,kdyžtímtopásemsesemkneme,kdonámodolá?© Nikdo
nám neodolá, poněvadž Buh s námi a kde Buh, tun
nezmuže ani ten nejhorší duch ďibel nic. A proto my
zvítězíme a to zvítězíme co nejdříve a chceme také, jak
tu naší předkové, vzíti slavný prapor národní Přijímáme
tento národní prapor, poněvadž křesťan a katolík, ten
musí býti vlastencem, ten musí býti národovcem (Výborně).
Ale my chceme, aby na tomto praporu byla také místo



pro naše znamení kříže. poněvadž víme, že pod tímto
Zmunením zvítězíme, že vudeem celého národa jest Buh
sám. Ano přátelé budeme-li všichni pod tímto praporem
semknutu pak. pujdeme po dobré cestě za pravdou a kde
jest pravda. tam jest 1 život (Výhorně“y Tím končím a
přeji Vám a všem Čechum dobré vůle a srdce, všeho
nejlepšího a zduu (Vehně! Votlesk).

Rečník byl odměnen dlouhým potleskem a voláním
výborně, načež eclé shromáždění nadšeně na počest bratří
Moravanu zapělo píseň: Moravo, Moravo.

Po té oznamuje předseda, že zavítal na sjezd dp. J. Sink
mejer, farář české osady v Jowa City a že si přeje sjezd po
zdraviti; udílí mu slovo; dp. promluvil takto:

Vzíícné shromáždění!

Nenítozrovnasnahapo.nějakémo vyznamenání.
která mne přivádí v tato míste; neboť zdá se mi. Že Já
co chudý nusstonář jsem jenom jako pidimmužíkproti těmřečníkum.kteřípředemnoupředeházeh.© Alevěřtemi,
činí bych st veliké másilí, kdybych aspoň někohka slovy
Vám neřekl, co cítí srdce mé, tak sepjaté láskou k vlastičeskéauLáskoukvířekatolické© Myslíte,ženvnívda
leké nynější vlasti mé nevědí © tom co se zde děje?
Věřte, podiv byste se zu potěší kdybyste tak byli
svědky, jak ten český dobrý sedláček, jak ta duše ne
otrávená nevěrou všechna ta slova: zde. promluvená, jak
je opět 4 opět předčítatí hude svým dětem 1 své rodině.
(Nkávatjim ') Přátelé milí, já Vám. tusím. říci, že ten
dobrý české hd americký dnes cítí s. Vámi; neboť oni
vědí, že v Králové Hradei dnes. mají katolíci schuzi(Výborně!). a

Vy nstupujete boj, který dívno Jest u nás roz
zuřen |„Vy chystáte se odrážeti útoky činěné na naši sv.
víru. a věru jest to přirozeno; neboť je- Vám drahou
vlasť, drahým jazyk mateřský, musí Vám. drahou býti
i svatí víra. Vždyť ten, kdo věren jest Bohu, věren jest
Lovlasti! (Výborné !) Nikoliv z tábora katolického, nýbrž
z tábora víře odporujícího vycházejí Živlové, jimž láska
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k vlasti jest nepříjemnou. ( tom vidíme doklady V maší
zámořské vlasti kde jsou to katolické osady, jež staví a
vydržují české školy. a jen ty osady, kde od počátku stál
chrím český, ud želv svuj české ráz, svůj český Jazyk:
neboť jakmile katolický kněz přijde na místo, první jeho
starostí jest zbudovati katolický kostel a druhou jeho st:
rostí jest zbudovat katolickou školu českou; a to že jest
tniiřství? (Výborně! Potlesk) Hle jak víra a. láska
k vlasti jdou raku v ruce spojeny. A z této mé vlastizaoceánsképřinášímVámvšempozdrav(Sláva!).— Jsem
jist. že zaradují se moji osadníci a ast 120 kněží českých,
až uslyší. že přinesl jsem jménem jejich zde pozdrav,

Přisvědčili byste mi zajisté všichni, kdybyste viděli
s jakou dvchtivostíti Čechové zámořští budou čísti zprávy
o tomto katolickém sjezdu.

Nuže. dejž Buh, aby zdárné ovoce přineslo jednání
Vaše a jménem kněžstva českého v Americe i jménem
českého lidu tamního volám upřímné -Zdař Buh! Na
zdar'. (Skíva' Dlouho trvající potlesk.).

Přikročeno ku třetí slavnostní řeči. Předseda uděhl
slovo panu redaktoru Františku Stablovi, který
promluvil:

O tisku.

Vaše Biskupská Milosti, urození a veledůstojní pánové,
slavné shromáždění!

Dostalo se m cti na našem sjezdu katolickém pro
mluviti o veleduležité otízce, a tisku. „Jelikož však doba
velice pokročila, dovolím st jen stručně promluviti o tisku
vubec a o katolickém pak tisku zvlášť.

Velikou mocí jest jazyk člověka, t. j. mluvené slovo,
pravil již velké Apoštol. Avšak ještě větší mocí za našich
dnu Jest péro, psané a tiskem. rozimnožené slovo, t.j.
časopis a kmiha.

Mluvené slovo rozprchne se rychle a zasáhne bezprostředněpouzeněkoliksetposluchačů.© Psané,tištěné.
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slovo však trvá, probíhá veškeré doby a země a dosti
huje miltony čtenářu.

Císař Napoleon uznával proto tisk za velmoc svě
tovou. a slavný vudce Arahu. Abdel Kader vidi poprvétiskařskýlis,pravil:© Tojestdělomyšlénky.<— Opravdu
— případné to slovo, neboť toto dělo — tisk — chrlí
milionkrát své střely awty jiukyí do chatek — ubožákiůvLdopalácůvboháču.— Kamnemužeslovo—tam.pro
mká — tisk, miliony exemplářu Časopisu, které rychlo
vlaky a parolodi denně rozvážejí do nejodlehlejších konců
světa. Tisk tak duležitý zasluhnje proto všestranné po
zornosti a Úvahy.

Tiskem možno nadchnouti národy 1 jednotlivce pro
krásno a dobro, — avšak možno je též svésti na zcestí
bezpráví, násilí a zločinu.

Znáte ze zkušenosti, jaké rozechvění pusobí zprávy
časopisů v dobách pohnutých. před válkou krvavou. před
volani, před bitvami bursovními, na nichž se hraje po
mocí hausse a baisse o pracně vydělané mihony národuv.

Tu jest veřejný tisk strašným agitatorem ve pro
spěch té neh oné válčící strany, navádí a svádí k šíle
nému boji na všecky strany.

Moc tisku znají a oceňují nejlépe spekulanti, kteří
dovedou vykořistiti pro sebe každou náladu obecenstva,
každé hnutí a rozčílení. V naší říší zvláště praktičtí Židé
dovedl si zjednatí vliv na veškeré Časopisy všech stran
a národu. všech barev a stněru, neboť onL vědí, jak ve
liké služby jin muže prokázatt jak v ohledu politickém,takhmotném,politické,vědecké,| odborné,národohospo
dářské, zábavné a poučné časopisectvo. V Časopisech a
ve spolcích. kde to jen poněkud možno, snaží se nabyti
vhvu žid, buď zjevně se k své víře hlásící, buď křtěný,
svobodomyslné neb socialisticky obarvené. A kde am to
není možno, tan dopomáhají židovskému vlivu od. nichplacení,nebovmnohémohleduodvislíkřesťané.© Pozo
rujete to v každém okresu. v každé skoro ohci.

Tisku používají však také jiní spekulanti velicí —
a což divu 1 velcí dobrodruzi.

6
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Tohoto hrozného válečného stroje — špatného tisku
— použili též nepřátelé naší říše, našeho národa 4 naší
církve — hrozným způsobem proti nám, neboť. neštítih
se — ničeho. aby dosáhl. moci a udrželi svou nadvkádu.

Povodní snad utečete, před ohněm se. zachránite,
před zlodějem se zavřete. ale špatný tisk vás bude všude
pronásledovat — doma i na ulici. ve společnosti, všude

jeko tvran neuprosný vás stíhá. Tak se vzmohl, tak
úžasně vzrostl. že stal se takřka vzduchem společnosti,
vž úplně ovláda.

Tisk mohl by býti. požehnáním pro společnost
v Každém směru. v náboženském. mravním. pro učence,
rolníka 1 řemeslníka, kdvby svědomitě se cho užívalo.Na.letošnímsjezduněmeckýchžurnalistů© pravil
vynikající právník a purkinistr [apský (Georgi. že Časo
pisectvo vniklo dnes tak velice do všech krulní vzdělané
společnosti lidské. že jest nejduležitější a. nejučinnější
prostředek k vzdělání ohecenstva. TÝŽ muž uznal, že ča
sópisectvo má veliké duchovní a mravní povolání,

Npatný tisk však jako jed otravuje: smyslnýmiobrazy.snstracema.| vtipnýmaživýmlíčením| nema
vnostL ——

Tisk vzbudil v lidech nezmernou pýchu, lichocením
a vychvalováním činí z nich polobohv. jejich chyby. za
krývá, omlouvá. dovoluje utiskovati a vydírat lidi hospo
dářsky slabší.

Pounocí tučné placených inserátu umlčují se před
lidem ty největší darebnosti. a vvchvaluje se 4 Špatná
věc. Zaviněné úpadky, podvody hanebné a odsouzení, m
četné listv umlčují za — bakšiš.

Ža to: poctivost, nezištnost, přímost a pravda —
mají dnes málo odhodlaných obráncu. neboť to málo vynáší.

Morové dech špatného tisku otrávil četné kruhy
naší společnosti. V hostincích, kavárnách, na nádražích.
nalézáme většinou nebo výhradně protikatolické, pikantní
Časopisy.

Veřejný tisk zpusolil také, že innozí hledají spásu
svou v moderním pohanství. že hledí celý národ náš od
londit víře jeho otcu.



Jeho Milosť, nejdustojnější biskup náš, uváděl včera
v proslovu před Adalbertinem výrok. který pronesl před
skoro dvaceti věky římský mudrc Senecca, touž. že člo
věčenstvo za jeha doby tak hluhoce kleslo, že se zdálo,
že mu není pomoci. Avšak pomoc ta se našla v učení
křesťanském,které praví: „Miluj bližního svého
jako sebe samého: —-a »(o nechceš, aby ti
jiní činili nečiň ty jim:

Pakové učení ty světoborné žŽurnály ruzných špekulantiarciťnehlásají,onyhlásají:© Malujbližního.
a kde mužeš. lízní ho'« (Výborně Výborně! Pod
tímto heslem vychkízejí nejen žurnály světové, ale hohužel
1 menší týdenníčky, které, nejsou- od těch ruzných spe
kukintu přímo redigovány, aspoň jsou od ních placeny,abyvjejichzájmuzpracovali“lidskouspolečnost.— Ča
sopisv. takovéto, které v posledním desitiletí vyrostly jako
houby po dešti, způsobily hrozné spousty v našem národě.

Nám. Českoslovanskýmkatolík nemuže býti Iho
stejna. úžasnou -měrou vzmělnjící se bezcharakternost,
nemravnost, nevážnost náboženství v Životě veřejném. po
hrdíní poctivým, šedivéýmuIhní, učitelstvem a kněžstvem.
napadání všeho katolického a náboženského, nehoť nábo
ženská Ihostejnost budí opět národní a vlasteneckou Iho
stejnost.

Teprve 10 roku uplynulo al té doby, co objevil sevjednom.českémČasopisečlánek:© Našedvěotázky.
vo oněmž. připuštěna byla. možnost jiné otázky: >Zda-hi
prý stojí jaiše ve své existencí pochybení národnost sku
tečné za to?

Článek Času: pobouřil tehdy nase veřejné mínení
a vylučována byla možnost -— takové eventuality. A co
vidíme dnes? Český národ prodělal v posledních dvou
letech změny převeliké, které uvedly v úžas a zděšení
naše velké strany v národě.

Trpká zkušenost nás poučila, že mnoho jsme Za
nedbali 4 denní Časopisectvo to potvrzuje též jak názory
o právech, o národních povtunostech se změmly, jak se
zmohla náboženská lhostejnost, jak u samých katolíku se



mění a docela jiné tvářnosti nabývají názory o zaří
zeních a právech katolické církve.

Překrucování a lež, tendenční líčení jistých fakt
z histore 1 života denního způsobily tento převrat a lid
náš. aniž by toho pozoroval, počal židovsko-hherálními
brejlemi na svět prohlížetí a zlehčování a prudké útoky
nepřátel způsobily. že horlivým Katolíkem brti se hojí.

Odpurci našeho národa a náboženství otravovadi
nás pozvolně. výmysly a lži nám. oslazovah a až jsme
st na jejich cukrlátka navykh. pak odhodil larvu a uká
zal své skutečné sinťšlení.

Dnes. po nemnohaletém ostonzení vynikajících 0x0
bností a jednotlivých sttvu v národě. přivedli jsine to již
tak daleko. že značná část českého lidu se našihr státo
právním a národním snabům. naším posvátným zvvkum
a katolickém obřadum směje. že podřaďuje svou ná
rodnost a víru neblahému tnternacionalismu, že se staví
do cizích služeb proti vlastní krví a vlastní církví.

Slavné shomáždění!
Tato poltická a národní lhostejnost a zdivočilost

nebyla by u nás vzmkla. — kdyby se systematicky nebyloštvaloprotinašemmi| náboženství.protikatolické
církvi. biskupmun a kněžím. kdyby se nebyly. ostouzeli
všichu mužové dobré vole a plodné a užitečné práce,
kdyby v posměch a nevážnost nebyly se bývaly uváděly
katolické instituce a skutečná úspěšná tichá práce.

Nepřátelské nám tisk. jeví vedle. tupení poctivé
práce největší snahu potupití náboženství, neboť ví velmi
dobře. že. kdo podněcuje proti náboženství. proti auta
rité. že také zároveň otupuje cit vlastenecký X proto
v těch okresích českých a německých, kde se nejvíc
zmohly živly podvratné, nejvíce klesl duch náboženský.
Proto v krajích německých, kde jest dosud duch kato
cký, tam není soaalistu a anarchistů: podobně jest
1 v českých krajích. kde se zavčas vzpunaťoval 26 poznal
hd. co by mu škoditi mohlo.

Ado mí poněkud rozum v hlavě, ten ví, kdo vy
držuje a podporuje tisk našim státoprávním 4 národním
snahám nepřátelské, "Těm zuohonásobným miliomářun w



spekulantum jisté nr ve snu nenapadlo, aby své miliony,
které ročně vytěží z mozolně pracujícího našeho lidu,
s chuďasy rozdělil. proto ale přece různí ti Adlerové a
Ellenbozsenovénejvíce hlásají otázku žaludkovou.
neboť vědí, že tím chudinu nejsnáze chytí na svou inter
nacionální udicí 4 odloudí ji našemu národnímu a státo
právnímu progrunu.

Kdo jest proto upřímným Čechem — bez rozdílu
stran a stavu ——ten musí pracovat: podle vědomostí
svých. aby se naše poměry obrátily k lepšímu, aby český
hd se vrátil k těm tradicím, které nám zustavili naši
otcové.

Naší otcové vrhali se v boj s písní: »Svatý Vi
chtve, vévodo české země! A když mastalo to
vehké hnutí nábožensko-sociální, které český národ roz
dělilo ve dvě velké poltické a naáboženské strany, tu
L ta nová strana nestavila se proti Bohu, ale naopak šla
do boje za zpěvu: Kdo jste Boží bojovníci a zákona jeho '«

Staří Husité tedy přel Bohem neutíkali, ale Bohavzývali.Zatotitakzvanímoderní| husité«,tiseBoha
buď zřekh. anebo se zjevně k němu hlísiti nechtí. (Bouřesouhlasu.T%zpívají:© Rudýpraporaodrhovačkyzšan
tanu

Velevténí pánové! Vzácné dámy:
Ve středověku přišlo v západní Evropě české jméno

v nevážnost hluvně proto, že nás považovali za hezhožné,
scleítralé lidu "Tehdy také nám na potupu nazval potulnousebránkucikánskou© lesBohčémes“anašívlaste
nečtí spisovatelé podnes trpce nesou, že nás Cechy zamě
ňují často s cikiny, poněvadž nás z vlastního názoru
neznají, 4 nezní zrovme pochlehně, čeho se od nás v ži
dovsko-li berálních časopisech dočeth.

Slavné shromáždění! "Teď patrně mnohé naše :také
husity < ruzné ty přezdívky nebolí, neboť dnes někteří
lidé považují to za velikou chloubu, kdvž si mohou aspoňchvílkunacikiinyzahrát.| (Bouřliváveselost,potleska
smích.)

Vzácné shromáždění: Já nechtěl nikoho uraziti,
ale chtěl jsem jen upozorniti, jak zvrácené a nečeské
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náhledy a vkus mnozí tak zvaní osvětáři a pokrokářt
mají. Nzim tito »osvícenci« přezdívají zpátečníku a tmářu,
na naše hostv moravské tito extravlastenci včera na ulicích

potupné pokřikovali po způsobu ultragermánských Schě
nereru. Iru a Wolfu — heiló. vy černí jezoviti atd.

Pánové! Takým zpusobem se nepěstuje slovanská
vzájemnost. takou neslušností se neuskuteční naučení
velkomoravského krále Svatopluka a heslo našeho nej
jasnějšího císaře a krále. abvchom všichni Čechové, všichni
slovanští a rakouští národové pracovali spojenými silami.
(Výborně !)USlovanůplatí:© Hostdodomu.Buhdodomu!:
Slovanští pobratimové. a bvf byli jen hosty. más. rozhodnýchkatolíku.ttseneurážejí| německýmipeokřiky
jako se u nás stalo. Aápodobujíce nemrav a hruhost
největších utiskovatelu našich menšin. dávají jen sankci
dílu moderních těch různých Nchiinererů a Šmoku. —
Věříme. že také nepěkné zjevy vyvolány byly v oka
mžitém poblouzení od lidí nečeských. od lidí společenského
mravu neznalých. ve »zvláštní- náladě,

Vysoce důstojné shromáždění!

Nechci nikoho zrádcovati a z řad národa vyloučit.
Běda však českému národu. pakli se u nás bude vzmá
bati mihilhstickýé tisk. bude-lt se ať vědomě -— ať nevědoměpomáhatnepřátelum© našehočeskéhonárodaa
naší vírv!Tiskprotikatolické| redigované| obvčejněod.lidí
mladičkých. nezkušenéch a často jen povrchně vzdělaných
praví. že hájí: volnost, rovnost. bratrství a tu pravou
svobodu. Svoboda jest ovšem pěkná věc, ale každá svo
boda. nemá-li se zvrhnouti v nevázanost. musí míti meze,
musí dbáti mravní povinnosti a musí šetřit svobody jiných.
Anghckť spisovatel, liberál a anglikán Smiles napsal:
>Svoboda, kdyby jí užíval národ mravně skleslý, stala
by se škodlivou, a svoboda tisku jenom. prostředkem ne
vázanosti a mravní podlosti,«

Výstřední živly v našem národě dospěly již, hohužel,
až sem. Živly podvratné hrají u nás vubec velice nehez



97

pečnon hru. která nápadně se podohá událostem před
velkou revolucí francouzskou.

Tisk, vlastně zneužití tisku, jest největším nepřítelemhlalutaštěstínároda.© Protopravilarcihiskupmalinský
ž před 28 lety katolíkům belrickém :

Zneužití tisku jest velkým. zločinem času. Tento
zločin obnovuje se tisíckrát každodenně v časopisech oné
barvy, která slouží velké apostist moderní. která se za
prodala novému pohanství, které chce. oddělitů civilisaci
od církve, dceru od matky

Slavné shromáždění!
Snahy takové jsou nebezpečné. Svatý Otec pravil

22. února 1979 v aJlokuca k redaktoruam katolických ča
sopisu tato významná slova:

Jsme přesvědčení především. že naše doba kato
heké časopisv a ráznou obranu takového zpusobu potře
buje. Když byla dána svoboda, dle libosti mezi lid roz
hazovatí tiskopisy, byli mužové podvratní. neúmorně činní,
skoro ohromné innožství časopisu rozšířiti, jichž hlavnímurčenímjestizákladyprávaapravdynapadati.| církev
pomlouvati a asočovati a zhoubné bludy v myslích šířiti.
Ónino velice dobře prohlédli. jaké vchody a užitky k pro
vedení jejich záměru vydávání denních časopisů posky
tuje a které jedem bludu ducha čtenářů. nepozorovaně
a povloně. nakazují a. jejich. srdce ukájením nízkých
chtíču a drážděním smyslnosti hubí. Všecko to se jim
ale tak šťastně a zcela. dle přání podařilo. že patrně
pravdu má, kdo velkou část viny. nvnějších smutných
poměru a Špatpostí připisuje Špatnosti tisku. Protožejednoumrav,vydávattčasopisy,zcelavšeobecné— Za
vládl, tedy jest hlavní povinností katolických spisovatelu,
aby to. čeho se nepřátelé ku zkáze společenské církve
zmocmli. v léčivý prostředek pro společnosti a ochrannon
hradbu pro církev proměnilo.

Také předseda rakouské říšské rady, dr. Rathretn
pravil na sjezdu katolickém ve Vídní ——tato pozaruhodnáslova:© Mocnovinvesmysludobrém1zlémpod
ceŘovati. bylo by právě tak pošetilé, jako by bylo zba
bělé, skláněti se před špatným časopisectvem: Co špatné
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časopisectvo zkazí, musí dobré napravovati. Čtení a hmotné
podporování liherálních časopisů v katolických rodinách
jest smutné svědectví nedostatečného porozumění pro požadarkydobyanebtrestuhodnémalomyslnosti.— Jestza
hanbující, sahají-lt katolíci hned po ranní modhtbě po
nevěreckých čČasopisech.«

Velectěné shromáždění: Bude-li se katolický tisk
hmotně it mravně podporovati, tak jako se podporuje
hberální, povznese se katolický tisk ještě více.Dr.Rathrémpraviltéž:© onservativníČasopi
seetvo zasluhuje díky za to. že nepěstuje kromku skan
dálu. nepěstuje plemennou nenávist, neboť ví. že přiká
zaní o ktsce k bližnímu platí i vuči nepříteli.Velectěnéaveledustojnéshromáždění!© Tatoslova
vynikajícího Němce a katolíka. k národu českému vždy
spravedlivého. měla by též u nás v Čechách břti oce
něna. Všichni Čechové, bez rozdílu politických stran a
náboženských vyznání svorně uznáváme, že židovsko-lihe
rální tisk německý jest špatný, nám Čechum a všem
Sloranum nepřátelský. Jest proto velmi smutnou skuteč
ností. že téměř o všech otázkách vnitří 1 zahraniční po
htikv. o otázkách sociálních. hospodářských, literárních 2
náboženských. že též o otázkách slovanských. téměř vý
hradně dáváme se poučovati od liberálních listu vídeň
ských a berlínských.

Nedime se proto. že zprávy našich listu. zejmena
o otázkách slovanských a náboženských bývají pouhým
odvarem německo-židovských listu liberálních.

Proto nám Slované často ne hezduvodně vytýkají.
že slovanských poměru neznáme, že jim nerozumůne, že
jsme slovanský tuluvícím Němci totiž duchem německého
lberahstmu odchovaní.

Také katohčtí národové nerozumí namnoze prou
dění v našem. katolickém národě, neboť naše veřejnost
jest až příliš prosáklá duchem německého protestantismu
a Židovského talmudu.Pravůnjenprosáklíanačichlí| Neboťiprote
stantští, němečtí a angličtí turisté, kteří v posledních
letech navštívili Čechy, pozastavují se nad úpadkem ní
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boženského ducha v Čechách. Tím více tak činí RusovéaPoláa,BulhařiaostatníJihoslované,| náboženským
duchem proniknutí.

Kdyby v Čechách měla se náboženská lhostejnost
šíňti, utrpěla by tím nejvíce naše věc vlastenecká a ná
rodní, nehoť zbloudilí svnové našeho národa tím více by
se naši národním snahám odeizovah, tím více by se
utápěl v internacionálným lberalismu a socialismu.

Nuže, co máme Činiti?
Nejdustojnější Vrchní Pastřř náš, když v prvém

svém pastýřském listu vyhízel proti podvratnému směru
nynější doby a udával některé prostředky, jimiž by působitubyloprotněmu,napsal:© Protistu.postavme
st. (Výborně)

Když však jej založil, tedy vytýkáno bylo Jeho
Biskupské Milosti, že dříve tak nebývalo, že toho není
potřeba.

Avšak. slavné shromáždění! "Táži se navzájem ?
Byly tenkrát četné ty hanopisy, které denně v posměch

uvádějí muže nejlepší, zlehčují církev, napadají dobré
katoliky. kněžstvo a nejdustojnější biskupy? — Nebylo
jich a seheochrana proti židovsko-hberálnímu tisku ne
byla tak nutna — massy našeho lidu ty cizí škváry ne
četly. (Hlasy: Teď čtou Rašple, Osvětu lidu, Červánky, Lid
a Ruch.)

Teď se však změnily časy a poměry a proto třeba
počítati s jinými prostředky“ (Výborné!)

Velectěné shromáždění! (Odpurci Kkatoletví nesmí
sL naříkati, že se bráníme, že se nechceme nechat kara
báčem mrskati.

Bodří naši súsedé praví dosti významné: Das. Fi
niiberschissen wiire schon recht, wenn nur das Herůber
schiissen nicht wžire!

Odpurcum katolické věcí líbí se vehce napadání
katolických osobností 4 institucí. Napadají nás při každé
příležitosti, duvody k útoku přitahují za vlasy a nemohou-li
jich nalézti. vymýšlejí st možné 1 nemožné věci cuchají
nás a smýkají bkitem, ačkoli se pak ukáže, že útoky
tyto byly naprosto bezduvodné,. Za to, že se bráníme



sem tam až příliš bujné výmysly odpurcu na pravou
míru uvádíme a při tom třeha jen níthodou přes prsty
někoho klepneme. jsme nesnášenliví, klertkální, hojovní
kohouti. kalime prý těm beránkum vodu. (Živá veselost.)

Vysoce důstojné shromáždění! Což jest něco Špit
tného sahati v době nebezpečí k sebeobraně ? Vžtvť tuto
přece v případu nehezpečí dovoluje 1 náš přísný trestní
zákon! —

Bráníce se proti lži a nepravdě, konáme jen svou
povinnost! (Výborně)

Slavné shromáždění! Ve své encyklice k biskupium
brasilským ze dne 2. července 18904napsal papež Lev XITT.:

-Nechť není poslední péčí katolíku vésti obranu
kresfanství 1 zbraněmi dobrého tisku «

Svatý Otec káže tedy obranu a sám novin k obraně
církve používá.

Známý ruský publicista a vynikající znatel poměrů
na dvorech evropských, hr. Vasil. vypravuje nám ve
spíse svém o vznešené společnosti římské. praví, že svatý
Otec Lev XIIT sám jest vynikajícím novinářem. že sám
píše přemnohé články do hstu 1Univers. >Moniteur de
Rome . a že téměř každodenně dává Žžurnalistam rady
a pokyny. a že takto má vynikající vliv na světový
tisk vubec.

svatý Otec Lev XIIT. udělil časopisectvu také
velmi mnohé vzácné rady. V listě k biskupům italském
pravil:

- Jest věru vznešené, kdvž ti. kteří katolické zájmy
v denních listech hájí. neohroženou kísku svou ku pravdě
na jevo dávají. zároveň je však nutno, nic do listu ne
přijímat a nedávati co by dobře smýšlejícínu muži se
nelibilo. Umírněnost nemá se žádným způsobem se zřetele
spustit Především má ale katolický spisovatel ctíti auto
ntu biskupovu. Váha dukazuův, ale nikoliv prudký a urá
žející sloh. mohou svaté věci naší pomoci k vítězství . .«

Katolíci učiní velmi dobře. když o každé důleži
tější události místní, okresní, nebo pro celý národ a ka
tohctví duležité. podají svém časopisům rychlé a spole
hlivé zprávy. Moc liberálního tisku spočívá právě v tom,



že 1 stnyšlenými nebo tendenčními zprávami veřejné mí
nění a dělá, připravuje a ve svém smyslu předělává.
(Souhlas.)

Sktvné shromáždění“ Katolické časopisy by mnohým
myvstifikacíma pobouření veřejného mínění předešly, kdyby
v čas o věcech. které ve veřejných listech zneužívány
býti mohou. dobře zpraveny byly. První zpráva vzbuzujenejvětšíanejtrvanlivějšídojem.© ProtoliberálníČasopisy
opatřují si rychlé zprávy telefonické, telegrafické a cx
pressní. aby veřejnému mínění suggerovah a rozhodující
vliv na ně měly. Zprávy pozdě došlé, byť by 1 velmí
dobré a ohširné byly. málo účinkují. nehoť první dojem
a minění těžko se nční, a málo kdo © téže věci čtetakézprávupodnhé— Našedlouholeténárodní| zájpsy
jsou svědkem, jak podlých zbraní na ostouzení našeho ná
rodu ve světě se užívá — 1 dnes. slavné shroniáždění,
lépe by naše národní věc stála, kdyby ostatní Evropa
od nás samých poučováne byla o našich poměrech. Vtéto
příčině listv české a zvláště katolické velice pokulhávají
za istv Židovsko-hberálnínu, které vědí, že Čas a první
dojem jsou peníze st mOc.

Vy víte všichni. co v posledních dobách zakonšeti
musí naši krajané, kteří nebvdlí mezi námi v krajích
českých. ale které nutnost výživy zapudila do kraju ne
českých. Vy víte, že právě nepřátelské listy, které se na
lézají v rukou liberálně židovských, zneuznávají české mu
čenníkv, vykřikují do světa, že Čechové jsou provokatéry
a že prý hherální a nacionální Němci brání se jen proti
útokum Cechu. Pínové! Já myslím, že nepatrné menšině
sotva napadne číselně 1 hmotně silnější většiny přepadati,neboťbylobytošílenstvím.© Pročsenevvstupujeproti
Čechum v krajinách německých sice, ale dobře kato
hekých? Protože tam převládá zákon lásky k. bližnímu.
Národní boykott zuří jen v krajích liheralismem a inter
nacionalismem prosáklých. A kdo takové časopisy píše
a kdo jméno české hanobí v celém světě, to vy také
víte. (Hlasy: Smoci!)

Mnozí z Vás se dobre pamatují, jak nás v anzlhických,italskéchajinonárodníchUlustrovaných| časo



pisech maloval: jako znetvořené divochy. kteří >Nemce
skalpují a ukrutně týrají. Takovými prolhanými zprávami
se ovšem pro zápasy a snahy českého národa sympatie
nebudí, neboť svět posuzuje mís dle zprív. které čte. My
Čechové jsme bohužel dosud takoví, že se začneme hránit
až dostaneme pořádně na frak. až jsme zostuzen. Kdy
bychom do cizozemských časopisu podával zprávy poctivé,
pravdivé a rychlé, jimak by svět © cílech a panujících
poměrech našeho národa soudil. (Výborné Bouřlivé
souhlas.)

Jest věru smutné. že my čeští katolíci dáváme se
třebas 1 o katolických slavnostech poučovati od židovsko
liberálních německých listu. a že pak mt základě špatných
informací míváme o mnohých událostech špatné mínění.

Tedy jest povinností každého Čecha, aby co možná
nejvíce sdílením pravdivých zpráv katolické tisk podpo
roval. neboť tím podporuje nejen časopis. ale 1 dobrou
věc. které slouží. V Čechách není časopisu katolického,
který by nesloužil zároveň národu. Naší péčí jest, ahy
chom pracovali ve prospěch celého národa. všech tříd a
stavu jeho.

Katolický tisk v Čechách jest dosud ovšem nečetný.
ale co vykonal, s tím muže býti spokojen. Jsem Mo
ravan a pám z Aloravy vědí. co dobrého vykonaly nej
starší Časomšymoravské,. Hlas. a »Našinec«. [isty
tyto počaly probouzeti Moravu, takže lid se probudil a
začal se dovolávati svého práva. (Výborně)

Od té doby, co lid náš začal ze všech českých
krajů putovati na posvátné Velehrad, šířilo se vědomí
slovanské, Čech stával se hrdým na svou národnost. Ča
sopis „Čech:. který brzy na ta převzal vedení katoli
ckého kněžstva, vykonal kus práce poctivé, pobízel stále
kněžstvo t lid, aby konal svou povinnost k vlasti i církvi.
„Čech“ často pustil se do otázek. které nné listy z ruz
čných ohledu k vynikajícím osobám neb stranám umlčo
valy. A co na českém jihu vykonal biskupem vlastencem
a katolickém kněžstvem založený Budivoj, který
vždy stál na přední sráži národní, to ví každý znatel
poměru jihočeskéch.



V posledních letech innoží se listy katolické, pod
porují účinně všecky snahy ušlechtilé. Čeká však násještěpráceobrovská.© Neboťnašeprácenárodnínenídosudskončena.| Cizíduchznešvařujenáščeskýživot.
trpí tím. mravnost L národnost, nehoť 1 v ryze českých
okresích, vesmcích máme celou řadu nepřátelských bašt,
kde na zkázu naší se vyrábí a podává otravná čertovina,
která hubí tělo 1 mrav, ochuzuje český hd. a obohacuje
cizíky. kteří se všady kde mohou, proti mím nepřátelsky
staví, Podporujte proto časopisy, které chrání český ma
jetek. (Bouřlivé souhlas.)

Lid náš zápasí s bídou tělesnou 1 duševní, nepřátelé
usilují mu vyrvati s vírou otcu 1 jejich jazyk a hroudu
po nich zděděnou. Listy všech českých stran, které chtějí
národu zachovatí dědictví otců jeho, mohou pracovativedlesehepřecezajednímcílemspolečném.© Časopisyvšak,kteréhájícizáckouinternacionálu,| heznárodnosta
nevěru. které bojují proti světské 1 církevní autoritě. ty
bojí proti duchu českého narodv které vždy Ipěl net
Bolu a králi. který ctil autoritu starcu a mužu vzdě
laných. zkušených a poctivých.

Dobrých rad mužu zkušených potřebujeme zvláště
v nynějších dobách kritických. Pánové Stařičký muž,
který po 60 roku ve prospěch českého národa pracoval
a dosud s inladistvou myslí a jarým. nadšením pracuje.
dr. František Ladislav Rieger (Bouřhvý potlesk) pravil
před lety na sněmu Českém, že málo máme my Čechové
ha tom světů upřímný ch přátel, a které nzíme. že jsou
to oni. které jsine získali na říšské radě. Jsou to dobře
katolicky smýšlející Poláci. Jihoslované a katoličtí Němci(Bouřlivýsouhlas).— TiIžisvohodomyslníaprotikatoličti
jsou tau protí nám. (Výborně!)

Opakuji proto. podporujte dobrý tisk, podporujte
zvláště český katolický a konservativní tisk, neboť ten
chce náradu konservovati a zachovati, co po otcích má
a měl. (Výborne!)

Rychlým zasíláním zpráv mohou laikové 1 kněží
dobrému tisku prospěti.



Slavné shromáždění! Víte, jak velikých výsledku
dodělal se vudce katolické (VConnel a. Windhorst, jak
velkých zásluh získali si Palacký a Rieger 14 jiné naši
mužové. kteří slovem a tiskem věc dobrou hájili. (Výhorné!)

Kdyby každý vzděkmý katolík a zvkíště učitel a
kněz. jen čtvrt hodinky týdně pracoval pro katolické listy.cobysetumohlodobréhopronárodvykonati,© Mnozí
jsou odborně vzdělaní a talent tento mel by. zustati za
kopán bez povšimnutí?

Dlouhých úvodních čkínku od. dopisovatelů mkdo
nežádá, našemu tisku se prospěje též zprávamu místním
a okresními. Na příklad © požárech. povodních a krupo
bití. o počasí. o nákažlivých nemocech. © škudcích n
polích. v lesích a zahradách. o páda a míkaze dobytka
a prostředcích proti tomu užívaných. o návštěvách vyni
kajicích rodáku. o řádění tuláku, rasovských. potulných
kramářu. o řádění parcekířu 4 lchvářu. o přechovávačích
zlodeju a kazitelu mládeže, o exekucích, nehodáích 1 ne
štěstích. o zlodejstvích. podvodech a výtržnostech. (D úmrtí
zasloužilých učitelu. kněží, měšťanů a rolníku. o zlatých
svatbách a významných slavnostech rodinných, výstrahy
před podvodníky a nešťastnými nehodatí. Zprávy O VÝ
znamných a neobvyklých slavnostech církevních a spol
kovéch. © vadách a potřebách škol. © školní návštěvě
v jednotlivých ročních dobcích. příklady o dětských cno
stech. o kázm rodiču, o darech a nadacích pro školy
kostely. výstražných vadkách škol 4 školáku. o školních
slavnostech.

Vítány jsou zprávy © trzích. stoupání a. klesání
tržních cen obilí. dobytka a ruzného zboží, o stavu osení,
žní a obdělávání pudy, noticky a zkušenosti o chovu
dobytka. drubeže, rvb, © ovocnictví, zelinářství, o stavu
dělníku a řemeslníku. o stavu úrazoven 4 dělnických

pokladen. o úvěru záložen a spořitelen, u poměiech chasy
a dělnictva rolnického 1 továrního. © počínání si továr
níku a podnikatelů.

Zprávy o volbách místních a. okresních. jakého
jsou zvolení vyznání politického, národníha 1 nábožen
ského, jaké jsou povahy, dobrých neb nepěkných vlast



ností, © místních stranách, o. příčinách a. pohnutkách
místních 1 okresních stran, o zlořádech obecních, o ter
rovismu, O zásluhách jednotlivců, o stávu okresních 4
obecních přirážek, © stavu obecního jmění, o. obecníchprojektech,© budovácha účelnýcha vzornýchzaříze
ních, © projektech regulačních a. melioračních, a. po
třebách staveb mostu a silnic, o přáních awstížnostechobčanstva| ohledně| poštovníhoaželeznměníhospojení,
o veřejné dopravě, o. nntí stavebním, ©. chudinství,
o veřejné bezpečnosti, o. zlořádech v hostincích. o kar
banu 4 půjanství, © potulkách a thořích, zajímavé zprávy
z místních a okresních školních rad. o zasedání obecních4okresních| zastupitelstev,| regulování— veřejného
mínění dokud je čas, a ne pak. kunentace 4 neúprosná
kritika, když už je pozdě, — te. všecko je novinám
vítáno, —

Zpravy o spolcích hastěských, pěveckých, sokolských,učitelských,podporovacích.| okrašlovacích,| dělnickýchatristských,©.jejichpůsobenínmveřejné| mínění,ve
prospěch mravnosti 4 veškerého občanstva, o. jednání 4
snýšlení a cílech osob. které nejí vlyv na veřejné mí
nění, v obcích a okresu, o. záslužném 4 vzorném puso
bení jednotlivců, celých spolku 4 veškerého občanstva, to
všecko hexlí se redakci buď jako osobní mformace, buďksdělenísveřejností.© Mnoházprávajezraláprouve
řejnění třeba za rok, dvě, tř. čtyři léta, takové a po
dobné informace vysvětlují redaktorum 1 pohtikum pří
činy vzmku ruzných hnutí 4 skutku.

Zprávy o koncertech a divadlech, o nálezech archeo
losických ©jinak. památných, o nástávajících jublejích,
o veselých a. rozimnarných příhodách na lovu, v. žele
zmičním voze, ve škole, při rodinných slavnostech, v do
mácnostech 1 v hospodě, o řízných 4 vtipných odpovědích.
o nahodilých dobrodružstvích, které pobaví celý kraj, jsou
vždy vítaným redakčním kořením. [ vážný Časopis stane se
tím pestřejším a hledanějším v nejširších kruzích čtenářu.

Čtenář letory ruzné vyhledává také ruznou četbu.
Samé vážné a jednotvárné věcí vždy nepoutají. To musí
míti i katolický list na zřeteli.
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Nlavné shromázdění!
Svaté Otec v příčině tisku a dopisovatelství pravil

též: »Ač katolíkium není dovoleno. aby úskoky a lží dle
vzoru svých nepřátel prováděl, mohou se jin přece vy
rovnati, ba je předčitt výborným způsohem spisovatelským
a horlivým zasíláním zpráv. ba om. mohou adpurce svého
překonati uveřejňováním skutečně potřebné látky. Nutno
však, aby vynikali pravdou. po které duše přirozeným
způsohem touží . . „<

Nie se nevyjímá ve vážném listě tak, jako zpráva
překroucená. Katolický list má a musí vždy psát a há
jiti pravdu. Než mystifikovati redaktora a zasélati mu
nepravdu. raději nic nepsati. Pravda. stručnost a rychlost
jsou hlavním požadadkem Katolického dopisovatele. (Vý
borněé) —

Velectění pánové a vzácné dámy!
Katolické tisk nemá dosud daleko té podpory hmotné

a duchovní, jaké zasluhuje a jaké jest nezbytné potřeba,
avšak náprava se musí státi. máme-lt zvítěziti. (Výborně !)

Naše naděje — vzdor mnohému opomenutí, a mnohé
chybě nejsou nepříznivé. Naše spravedlivá věc musí ko
nečně zvítězit.

Nepřátelské časopisy napadají nás a čmí na nás
útoky denně. spílají a podezřívají nás. což vše jest velice
dobrém znamením pro nás a bude ustavičně, pokud odpurcitakčinitibudou.© Odpurctnaštvěnovalbynám
sotva tok pozornosti a místa ve sloupcích časopisů svých,
kdyby byli přesvědčen, že jsme na vždy udoláni a ví
tězství jejich že jest jisté na vždy. (Bouřlivý souhlas.)

Příhšný strach. chvat. nervósnost našich odpurcu
prozrazuje nám nejlépe jejich slabost.

Velectění! Víte. co se. minluvti a napsali, kolik
schuzí pořádal. aby tu bylo dnes prázdno, nu a chvála
Bohu. je tu plno. Avšak proto nesmíme nečinně k dal
šímu rozvoji přihlížet, musíme pracovati neunavně —
čile — khdně — s rozvahou a svorně a vítězství dobré
věci nás nemine. Chceme pracovat pro blaho a rozkvět
celého národa, chceme podati každému ruku pomocnou,
kdož má spásu českého národa a vlasti na zřeteli. (Potlesk.)
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Katolický tisk. bude vytevale hájiti míš. program
stítopníávní, m:úrodní a katolický. (Výborně)

Nechceme nie zlého. nechceme a nedbáme prospěchu
vlasního ; dobro všeobecné. hláho naší říše a dynastve,blahonašívlastisvatováclavské,| rozvojnašehojazyka
svatováclavského 4 konečně splnění našich spravedlivých
tužeb. a odvěkých práv máme jedině n zřeteli. České,
katolické časopisectvo nem vroucnějšího přání, než aby
NOUČINNOSLÉSVOU uspíšilo pomazání a korunování Jeho
Veličenstva našeho nejmulostivějšího krále a císaře po
svátnou koraneu Svatováckovskou, Po aby se stalo brzy.
a aby Český 4 katolické náš. mírod pod. ochranou sv.
Váchová ze sv. Vojtěcha opět cele 4 plné šťasten. spo
kojen 4 hlažen byl dejž ním Buhl (Bouřlivý souhlas
it potlesk.)

K této řeči navrhl řečník misledující resolucí.

1. Jsouce přesvědčení o veliké moci a potřebě tisku,
pokládáme za nutné, aby «ejména k zvelebení politického
časopisectva katolického zakládaly se spolky tiskové, jaké
již na mnohých místech s nejlepším úspěchem působí.

2. Prohlašujeme za nevyhnutelné, aby katolici, kteří
se na proticírkevní časopisy (bez zvláštní potřeby) před
plácejí, přišli ku poznání, že odebírajíce takové protikato
lické listy, podporují tisk, který jejich katolickou víru zleh
čuje a je — zajejich peníze — v článcích svých uráží a
snižuje. —

3. Vidouce denně, jak zhoubně proticírkevní a špatný
tisk působí, kterak od nepřátel katolické církve v pravdě
s fanatickou horlivostí a velikou podporou peněžní houfně
rozšiřované časopisy urážejí náboženské smýšlení a pře
svědčení národa, převážnou většinou katolického, pokládáme
za nezbytné, aby katolíci věnovali rozsáhlou — mravní 1
hmotnou — podporu časopisectvu katolickému, by toto
vzkvétati — a do nejnižších vrstev našeho národa vnikati
mohlo ; bude-li každá aspoň poněkud zámožná rodina ode
bírati nějaký upřímně katolický týdenník, bude-li koho
nutit postavení neb obchod, odebírati katolický denní list,
budeme-li my katolíci v hostincích, doma a na cestách po
vlasti naší sháněti se po časopisech katolických: vzkvete
naše katolické časopisectvo v míře netušené, přivede naše

/



— 98 —

katolick é přesvědčení k vážnosti a naše snahy dobře mí
něné k platnosti.

4. Uvažojíce, kterak nepřátelský tisk nejvznešenější
pojmy mate, naši sv. víru zlehčoje, vážnost nejdůstojněj
šího episkopátu a veškerého duchovenstva mnohými bludnými
a lživými zprávami podkopává, uznáváme za potřebné, aby
se časopisectvem katolickým všude rychle a působivě účin
kovalo, a odporučajeme za tím účelem vhodnou organisaci,
která by zprávy novinářské opravovala a uveřejnění těchto
oprav zákonitými prostředky se domáhala.

Resoluce byla. přijata jednohlasně.

Jak vystoupilana řečništějiní Terezie no
blová, která přinesla sjezdu zdravici jménem křesťansko
soctalních žen 1 dívek českých. což přijato s potleskem.

Shromáždění přijalo posléze mávíh. aby sjezdu moravskýchkatolikumaVelehradě| zaslánbylonásledující
teleerrsn:

Katolikum shromažděénýmna posvátném: Vele
hradě pozdrav a přzinívšeho zdaru. Jedna v mís je krev,
jedna v ms je víra. jedna vomás je muděje 4 Líska

Navrh přijat. z schůze pro pokročilou dobu skončena.

b, Valná schuze Jednoty Kkatolických učitelu.

Odpoledne ve dvě hodiny byla ve dvoraně „Adalbertina“
první řádná valná schůze Jednoty katolických učitelů pro krá
lovství České a to za velikého účastenství členů i hostí jimi
přivedených.

Schuzí zaháji řídícíučitel par Václav Špaček
z Košitek. [vítav shromážděné, zmínil se © potěší
telném zjevu. že we ustavující selnize přese všechen terro
YIximus.jenž. proti ní se rozpoutal. nmoho členu Jednoti
přibylo. Naproti tomu odstoupilo jenom několik členu
celkem 14. Sima dí se zastrašíti útoky proti „Jednote
podmknutým. ale. jest možná 1 příčina jiná. iberální
sty totiž vidonce. že spikíním „Jednotu nezničí, rozhlašují.
že Jí členu ubévá. 4 kdo by tedy čerpal zprávy o Jed
noté jen z hatu berálních. smadno hy. tom mohl uvě
řiti 4 mvsliti sto proč by. zůstával členem. Když spolek
sad zamkne. Proto jest nutně potřebí, ahy každý člen



četl listy katolické, v nichž jseu lží listu Iiherálních vy
vráceny 6 útoky odráženy.Potépředstavil| předsedajícíshrouáždenýmunléhostyzMoravy,předsedu| moravskéhokatolickéhouči
telského spolku jina Kadlčáka z Frýdlantu, místo
předsedkyní slečnu. Hoťffimannovou z Hulína 4 pamprofessoraAd.FuxazPříhora.© Všichnibyliuvítání
bouřlivým potleskem.

Pan řídicí Kadlčák ujiv se slova. ztníml se o
útocích. jež dějí se proti učitelstvu katolickému. a to ne
tak z přesvědčení jako proto, že vešlo v modu. bojovati
proč všemu, co jest katolického. AŽ přestanom odpurcovénašistydětisezajméno© katolické„paksesjednotíme
všielu. Nechf posvátný duch víry spojí nás v jeden šik.

sleční Hoffmannová poukázala k tomu. jak
hberahsmus rozdvojye 6 vozdvoji 1 učitele a učitelky.
křesťanství nechť más opět spojí. UÚčitelky mají nejlepší
vubi pro svorné spolupusobení s učitelů Olzpolné shoděprovolalaslečna© ZelmejBuh!

Dp. professor Fux promluvil o svorném pusobení
duchovenstva s. učitelstven ; uvedl. že sám byl zvolen
zástupcem učitelstva do. okresní skolní mady, a že mubylanabízenodozorstvíškolní,jehožnepřijal.© Hinčný
souhlas. přítomných duchovních provázel jeho slova: Mykněžístdozorumedškolounepřejeme.— Rečníkpřálzdaru
ohbapolné shodě učitelstva a kněžstva.

Zatim dostavil se do. schuze vp. děkan Tonniš
Střebské a byv od shranážděných srdečné uvítin,
mal se slova zb započal svojí promhivu křesťanským pa
zdravém. jenž nei býti 4 jest. heslent jednoty. Va té
podal. přehled Činnosti posvadního výboru a oznínul
počet členstva: 21 učitelek. 11% něitelu a ©1 duchovních.

Sovní skládám vše do rukou Vašich ze končin tím své
působení zařizující, 34aby valná hroneula zdárně se usnt
šel zpvytknutému short pozdravu vyhověla tom volám:

Zdaj Buh! .
Předsedou sehuze zvolen pan Václav. Spaček,

místopředsedou pan M. B. Hornoťo a zapisovatelem
vdp. děkan "TomášStřebský.
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Nasledovala rokování © tom. ma-lr se přeložití stdlo
spolku do. Prahy, čí má-li se zřídití v Praze odhor. Vdp.
děkan Střebský dovodiv, že třeba míti na zřeteli hlkevnů
zdar s mohutnění Jednoty. navrhoval aby sídlo spolku
bylo přeložené do Prahy. Proti tomu uvidlél duvody vdp.VáclavUhlíř© Předsedající© ponkázalkučlenůmod
Hradce vzdáleným. kteří nvní sehuzí sáčastňovatí se 10
mohou. a že jest nutno buď spolek do Prahy přeložiti
nebo zřídit tun odbor Po slovech paní Dra M. KovářezPrahybvlozřízeníodborujednohlasně| přijato.

Ve příčné upravení- Vychovatele přijat jedno
hlasné návrh výboru: NSkavný výbor“ Družstva ©Vlastibudižpožádán.aby.leděktomu.žeČasopis— Vycho
vatel na býti spolkovým orgánem Jednoty. ráčil upra
viti Časopis. takto: hlavní list by obsehoval dále jako
dosud čkénky věnované školství vubec z obecné ped
rogice. duležité pro Každého. kdo ve škole pracují 60 m
vubec se Intrexsují Pra Časové zprávy a články ponze
učitelstva světského se týkající budiž zřízena přilola nz
zpusob nynější přílohy katechetické. jež byv.obsahovala
mnesíčné N stran,

sledovala volba výborn. Do výboru byli zvolení,
za duchovenstvo: dp. Frydrvch. katecheta učitelského
ústavu v fxutné Hoře, za učitelky slečna Aug. Rozsv
palová z Blovice4.za učitele pp: M. B Hornoť
z Pardulie. I Kašpar z Křimice.K Ludvík z Prahy,
F Pelikán z Borovan.K. Skultéty ze Nestovie.V
Spaček z Košátek a K Npiegel z Kostelce mad
Orlicí Nahradníky byl zvolení pi: AL Brvnvch
41, pm V Kafka ze Zdětína I. Násl ze ŽíželicaV Spina z Velinni.

Volných návrhu podano nebyla.
Vdp. děkanoví Střebskéníu vyslovila valná hro

mada K návrhu pana učitele Jelínka z Malovic. srdečný
dík za nezištnou a obětavou činnost při zakládání Jednoty.

Někteří pánové Jednotě neduvěřujíce. dali se uvésti
Jako hosté. a seznavse upřímnost e srdečnost. jaká v Jednotepanuje.neváladi| přistoupitizačleny.Poschůzi
kalo se zapsati celkem 41 nových člení. a na příspěvcích



—. KOI -—

složeno 123 zi. Kdo v době zakládání Jednoty za členy
se přihlásí, tém bylo snéstí mnohých útokuv 6 příkoří.
Ae to právě přispělo k utužení Jednoty. neboť jejich
statečnost došku následování Poněvadž Jednota již vstou
pra v život, nebudon se- uveřejňovati jména novéch
členuv. nýbrž bude se vždy oznamovatí jen jejich počet.

Dle usneseno, že výhoť biele míti v nejbližší době
sehuzí 1 vypracuje řád pro Pražský odbor, 4 že členské
příspěvky mají se zasťlati pam Václavu Špačtkovi, řídí
címu učiteli v košátkaách, který příspěvky přijímá.

c) Třetí slavnostní schůze dne 23. srpnu odpoledne.

Schuze bvlu zalíjena ve 4 hodiny. Nejprve udě
leno slovovdp. Dru. Gustavu Domabylovi, kterýž
promluvil:

O českých dějinách.

Pokkulám sobě za čest. že dopřáno m1 při tomtoletošnímvzadnémsjezdukatolíků| promluvitioněkteréotizcezdějin.českéch© Dějinynašehonárodazajisté
janoho poskytují mám. zajímavých mámeětu, zvláště pokud
líčí poněr našich předku k cirkvi; a. ze všech. rozmat
mtých kitek. jež se mi naskytovaly, učinil jsem před
mětem dnešního svého rozhovoru otázku, ne Sice novou.
ale takovou. které se. dosud v posuzování našich dějin

nepatrná, neb vubec Žádní nevěnuje pozornost.
Obzvláště v naší době. zabývá se naše veřejnost

více než kdy jmdy osobou pražského kazatele a učitele
M. Jane Husi, a mezi jiným ovšem praví se, že M. Jan
Hus. neb jak jej nazývají, český refonnátor, náš nešťastný
M. Jan Hus horlil, — a to pravdě odpovídá — ze srdce
pro mípravu zkažených mravních poměru své doby. Nit
mnoze však líčí se. činnost jeho tak, jakoby on bví
první, jakoby před ním církev 0 to se nebyla
starala ano, jakoby snad jedině pro to jeho
mravní horlení jemu se na odpor postavil:

Podívejme se proto dnes aspoň. krátte a zhéžné,
nesnažila-li se snad církev svoji úlohu 1 po
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vinnost po stránce této opravné také v mna
rodě našem plniti.

Po svatých našich apostolech svatém Cyrillu a
Methodějovi přední zásluhu o rozšíření 4 upevnění ního
ženství křesťanského v naší vlaste mí zajisté první náš
krajan biskup. —jehož 900Oletou-památku mučenické
smrti letos. jsme skovili. — svatý Vojtěch. Již. tento
biskup a vyslanec církve. římské s velikou námahou
oddaností bojoval. aby panující mezi věřícími zlořády asilnězakořeněné| nepravostiodstranil© Těžceneslpo
hanské mnohoženství mnohých pinu českých. rovněž
i manželské sňatky nižšího duchovenstva nestovnávaly se
s náležitou kázní. jakož i prodej. zajateu válečných
v otroctví do rukou židovských odporoval duchu křesťan
skému; — ve všech těchto věcech nápravu učiniti sobě
žádal, ač velká protivenství 1 překážky v cestu se jemu
stavěly. a místo Lásky pře chvaltehné své snaze nenávist©pronásledovánísobězískal.© NástupcovésvatéhoVoj
těcha Thiddag. Ekhart i Nebíř (Severus) s láskou, vytrvit
lostí 1 energií svého předchudce téže úloze sv své věno
valu ale opet sv. Vojtěch to byl a to ve svých ostatvích.
jemuž se podařilo dílo toto opravné, když totiž za pří
činu přenášení ostatku svatého Vojtěcha z Hnězdna do
Prahy kníže Břetislav přísné zákony na ochranu
kázně křesťanské v vdal (1039) a lidi vojsko zá
kony ty zachovávati přísahou se zavázali. Těmto udá
lostem dlužno připočísti. že staré pohanské
zbytky, iakož t nové vloudivší se zlořády byly
odstraněny. — atedy náprava mravního života
starých Čechu provedena, národ českýstal se ná
rodem úplně křesťanským.

Ale již chystalo se znenáhla nové hnutí v církvi
české: hnutí toto nebylo pouze na vlasť naši omezeno,
ale pronikalo celou církev vubec, vycházelo pak z touhy,
aby zavládl v církvi stav nejenom. prostě dakonalé, ale
stav 1 docela ideálně dokon; ulý.

Po nějakém čase již úpěla církev po celé Evropě
a tedy i u nás bolestně pod tíží zlořádu, jež pozvolnaAoudilysevŽivotjejich.služelmíku.© Nejhoršímibyly
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stmonte, t, j. zakupování si církevních obročí a úřadu,
při čemž staréch předpisu o. obsazování 6 propujčování
eh nedbáno, dále jako klerogaume, t.j. naprosté zane
dbávání starých předpisu o bezženství kněží; — kte
réžto nepravostí příčinu svoj hlavně měly v tom, že zi
dzevíní anebo lépe uvádění do hodností a obročí církevních(imvestitura)dostalysedorukoulidísvětských.© Tento
vředy trpěla ve století XI. církev celá, a hnís z nich
vytékající otravoval mravní poměry lidí všech stavu.

k odstranění zlot techto vyvolila sobě prozřetelnost
Bozí muže velikého,papeže Řehoře VIL, který po
příkladě několika svých předchudcu životní
svojí úlohou učinil reformaci t 1 mipravuducho
venstv a veškerého křesťanstva vubec; k. tomu. všem
bylo třeba. aby dvě pásky, kterému klerus ke světu. byl
poután, byly přetržený. t.j. již v dřívějších dobách církve
mnohým sněmy a zákony. papežským zapovězené. ale
opet zaváděné kněžské sňatky, anebo poměry ještě horší,
jež máležitému dnchovnímu životu překážely a pak svato
kupecké volení pastýřu. jež nehodné pastýře stálum vě
řícícht v čelo dívalo. 4 je místo pastýři vlastně vlky opa
třovalo. Zákony. jumž stanoveno, že 1. svatokupectví se
naprosto zapovídí, a obsazení-jím provedené jest neplatné,
2. že mkdo nemá býti k duchovní službě připuštěn. leda
ten. kdo se ke kněžské zaváže čistotě. vydal na to roku
1074. a 1075. a k provedení jich obětoval všecko, pod
stou s hrubou hmotnou silou se světskými panovníky.
jako s Jindřichem TV.. boj, v němž životem svým pod
k hl. ale myšlenka jeho vítězně boj onen dlouhý, ») té
měř Jet trvající. přestíla až do roku 1122., kdy círke
s požadavky svými zvítězila, — 4 život mravní jedno
tlivých národů od rakoviny zhoubné očistila.

A tak bylo i v Čechách. Obrození ono dělo
sei v Cecháchz počátku s odporem. později
však již dobrovolně, ano s ochotou: — dobaaž
do druhé polovice století NI. jest dobmí vnítřní
obnovy naší domoviny, ——a zároveň příprava a pře
chod ke zlaté době našich „vkusteneckých dejin.

Opravné pokusy v Čechách byly učiněny již za



papeže Řehoře VII.: opětovně. poslové papezští naléhalnaprovedeníreformace,alevozhárané| poněry| domicí.
spory pražských biskupu s knížaty. olledy politické tonm
překážely. teprvé za stiné vlády Vladiskáva TE zhož
ného pražského biskupa Otty (T140. 1IAS) stali se ná
prava. K provedení díla tohoto duležitého vyslal tehdejší
horlivý papež Innocen TI. (1130 až TT) kardmnálí le
sát (dutdona. muže obratného 21opatrného, jenž Ženaté
duchovní přiněl by manželství svého se zřekl. budonené
jen zdrželví svěcení 1 obročí docházeli. podobně provedl.
že svatokupcí úřad svých byli zbavovám a těžké
stanoveny tresty. jako ku př. vypovězení ze země 1 fy.
kteří by proti platnému církevnímu zákomt se prohřešili.
K udržení lepší kázně. zaveden biskupem a knížetem
v zenu řed. dokonalostí 4 Čistoton svojí co. nejchvalnéjmiznámý-řadCisterciácký.jenžvzornýmo přikkedem
L poučením zdárně úloze sohě svěřené vyhovoval.

Nástupeí horlivého biskupa (Otty byli rovněž nm
žové úplně potřebnými vkastnostmí ducha obdařen aby
dilo opravné dále prováděl jako ku př. biskup Dame]
E. (114S—116%). ale poměry politické, obzvláště hoj Be
dřel L Barbarossy proti papežství, — v němž Barb:t
rossovi po boku stáli české kníže Vladislav (za tuto
pomoc stal se pako králemy a čeští Juskupové. dilo
toto zdržely. a zdrževsše ovšem zhoršily. Příznivější doba
nastala. když na stolec pražského biskupa dosedl člen
panující rodiny české. Jindřich Břetislav. muž Ž+
vota svatého. jenž reformn církve české učinil
sE žtvotním úkolem. a ji také po r. 1193.. kdvž
stal se také světským knížetem. s celým du
razem provedl. Roku 1197. přišel do Čech kardimil
legát Petr. jenž mu byl v díle touto nápomocen; pokusy
počáteční potkaly se s velikým olporem. ano 1 lest
Petr, když žádal čistý Život duchovních, do. nebezpečíživotapřišel,aleknížeabiskup.Jindřich| Břetislis
odpor tento energický zkrotil. av 8 nedělích obnovení
církevního Života byla provedeno — a ad té dohi
zákon coelibatn v Čechách nerušený zachu
váván byl: (Pal. [. 273. vyd. £)
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Sotva tato zálezitost byla odbytu když na novo
byla církev nucen pokračovat. byo zákony Boží 1 cír
kevní náležitě byly plněny. tenkráte proti samotnému kní
žeti a později králi Premysln Otakarovi L. jenž nabaživsepo2OtletémtéměřmanželstvíAdletv| Míšenské,dal
biskupem Damelen. [T utanželství rozloněttí a k novémupřistoupilisIKonstanetíuherskou— PapežEnnoceneTTL
ovšem 1 zde ukázal se. neohroženým. strážcem práva a
ochráncem utlačovaných, dal spor“ tento. vyšetřovati a
naléhal. aby Přemysl Otakar E- manželku svou pravou
nazpět povol;ab: šetření však bouřemi válečnými, jiekož
Lopřičiněním královým bylo protahováno, až skončeno
bylo sturtí nešťastné trpmitelky r. T211.

Nicméně král sání potom did o pozdvižení a udr
zení mravného stavu země české, a že dilo toto jemu
Lojeho mstupe um za pomoci dnchovenstva se dařilo. pit
trno z pěkných mravních potnoru V Čedních koncem
století NELTa počátkan XTV.. jak je líčí otec našeho děje
psu Palacký,řka: »o mravní čistotu a neposkvr
něnost byla vesměs píle veliká, v domácnosti
pak panovala vubec kázeň a pohožnost ježto
všem věkum za vzor sloužiti by mohla. (EL
179. vyd. 4) — "Vím ovšem nikterak se nevylučuje. že
by jednotlivé některé neukazovaly se výstřelky. aneb žebystavtennemohlsezhoršit.© Dokudlidélidmijsou.
4 dokud jsou zde na světě, dotud. mravní stav. jedno
thvcu 1 celku pedléhá změním. -a tu stále jest třeba.
aby se strany k tomu povolené me to bylo poukázáno ai
po nápravě voláno 4 jí činně. napomáháno A tak se
také stalo Nastal opět časové horší.

Boje, které z příčin rozličných. po. většině. poli
tickéch vedeny byly proti apoštolské stohei se“ strany
císaři římských 24panovníku světských vubec a to po
dobu století již XI. ale také NIL a NIVU jakož
účastnění se boj těchto se strany církevních hodnostářu,
kteří také byli pány světskémi. a svým. panovníkum
brne poviností vázání byl, nemohlo zustati ez
účinku na kázeň církevní vubec. tj. na život mravní
jak duchovenstva tako také věřících, 2 to v zemích celé
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Evropy. a tedy i ve vlasti naší. obzvláště. když panovníci
čeští činně bojů těchto se súčastňovali.

Aby však nákaza po vírkevním životě českém tou
měrou se nerozšířila jako snad v krajích jiných, o to hor
live přičiňovah se někteří hiskupové, kteří nedostatky se
objevivšíihned odstraňoval. Tak již Jan II. z Iražic
(1238. až. I2%N.) za krále (Otakara II v svnodě. roku
126%. (10. dubna) se © to přičiňoval: podobně 1 Jan
IV. z Dražic (1301.—1343) za krále Václava [I sy
nodou r. 1301. a pozdejí svnodmu r. 1311.. na níž přísněvisitacenebolidohlídkybyly.ustanoveny© Po.biskupovi
tomto nastala dobe nejvyššího rozkvětu církve české tím,
že povýšeno bvlo pražské liskupství na. arcibiskupství
přičiněním hlavně Kraleviče Rarla. a také zřízením bi
skupství litomvšlského — ale neméně tím. že nástupcem
jeho byl muž dokonalý, v pravém slova smyslu apoštolský
horhtel. hvezda řádu prvého na zemitu církve české. arci

luskup první Arnošt z. Pardubice (1343. 1363.). jenž
muno povýšení zevnějšího církve české hlavně toužil po
povýšení jejím vnitřním. t.j. pracoval k mravnínu jejímuzdokonalení.— Zatím.účelem| upravovalsvojechvalně
známnástatut Ernesti . t.j. znařízení Arnošta. jež
mela býti pro církevní provincii českou stálým zákon
níikem. (Odstranění zlořádu při udělování svěcení a cír
kevních obročí. dosažení a udržení čistého a církevního
života v duchovenstvu, mravní povznesení lidu zej. byly
předmětem řádu tohoto. Řád tento na. synodách die
césních nejprve prohlášen a. schválen. potom po. celé
české církví rozšířen býti měl, ano 1 du. samotnému
dána příležitost. aby sám přesvěděiti se mohl, zda maří
zení jeho se dbá a sice tím. že v jeho skupských a
kollegiatních kostelích uvnitě. chrámu. jeden opis. tohoto.
řádu veřejně upevněn a každému přístupném učiněn byl
S pouhým a jednotlivém prohlášením. které se stalo r
1349.. se však nespokojil věků jak. snadno lidé ze své
křehkosti přísných. k dobrému edouc ch předpisu zapo
minají a z dobré cesty se ulýbají. ale dd slaviti svnody
Častokráte. na mchž mravní stav té doby zkoušen 1 nit
řízení dobrá na novo vštěpována a utvrzována, jak [it



trnozesynodr.1333.,1356.a.1361.slavenéch.— Ale:amitotoještěsvatýmo sním© Arnoštovýmnestačilo:
k náležitému plnění předpisu mravních a k odstranění
naskytnuvších se nedostatku 1 zvláštní úřad seřídil, usta
novil £. zv. correctores dleri. t.j. oprávce duchovenstva,
kteří sami Život vzorný vedouce 14 jinénem svého vrch
ního pastýře napomínajíce, poučujíce. v Čas potřeby L vy
hrožujíce a přestupky trestajíce zlořády odstraňovah. —
v případech duležitějších ovšem arcihiskup sám soudil a
přísnější tresty přisuzoval. Obzvláštní pozorností se stavěl
proti nepravostem oné doby rozšířeným. tt. 4. potulování
se po krčinách. hře v kostkv. zanedbávání církevního ze
vnějšku a nedbání čistého života svého duchovenstva.

Při takové opravdové a neunavné snaze ovšem není
divu, že Čecliv. jak životopisec Arnošta z Pardubic praví,
staly se vzorem blízka 1 dálky ve příčině kázně duchovenské.© Aletvlidupracoval©kázeňkřesťanskou.a
nadšenými a přesvěděitvými svými řečmi poučoval © zlo
řádu t zv. božích soudu. jako m př. zkoušce ohněm a
vodou, až přese všecken odpor několika pánu 1 tato ná
prava se mu podařila 4 probativní tento prostředek ze
soudnictví odstraněn. Byl to v pravdé Inskup svatý.

NÁSÍupce Arnostuv Jan Očko z Vlašimi (1364. až
131.) příklidu předchudce svého následoval. jak patrno
že svnod r. 1364, 1366.. 1371, 1304, 1314. slavených,
kde řad náležitě připonínán a vštěpov:ín a také z toho,
že. Uranu V Jej 1ojeho nástupce ustanovil svým. zá
stupcem v provincii pražské 1v sousedních diecésíchBaunberské.| Míšenské,| Řezensképodtitulem-„legatux
natus 4 sice jak výslovně bulke vyznačuje K zjednaání
přísné kázně duchovenstva ve zmíněných die
vésích 3; což velmi dobře charakterisuje výborný stav
církve české.

Povznesení Prahy a Její povýšení na sídlo němec
kého císaře mělo ovšem v zápětí také rozhčné škody postránee| mravníSledditasevšechzemíhrnukese.zz
leskem císařského dvora, velký pak. počet těchto hostí
v Praze měl i své zhoubné průvodčí. a sice pýchu. nestřídmosta nezdrženlivost.© Podobněbohatíobchodníci
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z blízka 1 dálky, jakož 1 přečetné studentstva škol vy
sokých mnohou neslo vina na poklesnutí travního stavuobyvatelstva.— Aniduchovenstvo.počtem.vlivení1bo
hatstvím vynikající. nebylo prosto vší bijnosti přesevšechenpřísnýdozorvrchností© Pralirstalaseměstemevropskéduležitosti,aletakésídlemmnolých| neřesti.
Stav tento vzbudí mnohé kazatele 1 Kkaratele. kteří
přísným slovem s Kazatelen k obratu vybízeli.

Prvním mezi ninu byl rakouský Němec.,Augustina.
Konrul Waldhanser. kazatel u svatého Havla. později
Pvnský farář. jenž ostře káral mravní nedostatky svédoby,bezohledunajednotlivéstavy.© Účinekřečíjeho
byl vehký. a mprava ve všech stavech hvlt ovocem jehodila.-aletakéstížnosti4nepřízeňžebravých| řehol
níku. jež ne vždy rozumně dráždí. proti nému vznikly;
přízeň však arcibiskupa Arnošta z Pardubic jakož 1 cí
saře Karlu TV. byla mm oporou.

Horlivěji ještě pro nápravu kázal Čech. pražskýkanovníkIbhčzRNroměříže.— Vzdavsevšechhodností
a nabvy praxe v duchovní prácí vo Horšově "ýně, pu
sob jako kazatel nejprve u svatého Mikuláše na Malé
Straně, pak u svatého „Jiljí na Starém městě. Kiizal pak
česky, později také německý odkrýval nedostatky kde
jaké byly. nešetřil duchovenstva, m0 arcibiskapa -——ale
svým poblouzenín © antikristovi, -— jinz jednou 1 do
ceké Karla TV. nazval, ——uvahl na sebe vyšetřování
a trest. ale u papežské stolice se očistiv, pusolůl u mí
pravném svém díle za souhlasu císaře Karla IV., archi
skupa Jana Očka z Vlašun. se znamenitým úspěchem.
obzvláště tím. že celou školu horlivých následovníku sivychoval.© JednímznichbylMatejzJanova,jenžpod
ochranou arcibiskupa Jana z Jenštejm spíše jako du
chovní vudce než kazatel, a jako spisovatel na. mnohé
nedostatky poukazovala o dukladnou opravu
věcí křesťanských horlil Ve své horlivostí £ do
nekterých bludu upadl. kteréž však pokořiv se »z
vyššího soudu svých církevních představe
ných povždy poslnšen býti chtějes«. odvolal
Patrno ze všeho. že již ve století NIV. za císaře Karla
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[V. 1 Arnošti z Pardubic. rozšiřoval se dne. opravný,
jenž směřoval od počátku vždy více ku praxi

nežli k theorit křesťanství, čili pečaval více
o uskutečnění křesťanské idey apoštolské v ži
vobvtí lidském. nežli o nápravu věrouky čili
dogzmatiky (praví Palacké TIT, 31.. £ vydkíní). také
proto spát tito vyšedší původně z církve stunotné, —
církevními představeném t.j. pražským biskupy vzbu
zena byvší. také jiné byla podporována, — výstřelky jeji
ovšem byly kroceny. — a když bludy neb poblouzením
se poskyrňovala. do pravých mezí byla uváděna.

Nebylo tedy zajisté mičíní novým neb překvapu
jícím, kdvž v tomto směr také horlil muž mysli ná
božné a obcování bezáhonného jako Betlémský kazatel
4 universitní učitel misty za Hus,

Pobožné horlení jeho. směřující zjevně
jen k nápravé mravuv a ke zrušení mnohéch
opravdu mrzkéch neřáduv . jak. praví Palacké
(TE 43 získalo jemu nejen velikou lásku v obyvatelstvu
Pražském. de horlení toto proti zločádum se stíny Hu
sovy nesetkávalo se ant s. nějakým odporen. církevních
představených. jak by. nvní mnnozí.odpurcové ve svém
zájnní ráda viděli ze nevědoným nazaiuvíl pravé naepak
tehdejší arelnskup Zbyněk Zaje z Hasemburka -vážil
ho xobě zaAuvěřoval mu vřce nežli jiným. (ihid).AMO.COŽzájisténemnožínopovažovatíjikonějaký| oparprotipotřebnýmopravám— hnedpřinastoupení
(listopad ro 1403) zareiiskupského úředu svého uložil bvl
Husoviza povinnost.aby nemeskal oznámaiti jemu
osobně, kdykoli najde ve správé církevní arci
biskupství jakékoli nedostatky aneb úchylky
od práva bil) Aby však ještě více pusobiti moll
Hus k odstranění chyb 34nedostatků 1 nepravostí meziduchovními.daljemuarcibiskup| příležitost.byjim
samým o ton voočí mohl mlaviti k nápravě je neb
datí tím, že při schuzích. jež. ročně v Června vv. říjnu
(v den svatého Vita 4 svatého Lukáše) duchovenstvo ko
male, ustanovil jej již roku 1404 kazatelem svnodálním.
A že skutečně ochoten byl přijímatí naučení 6 mivrhy
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jeho. toho dukazem jest mám ku př. vyšetřování a Vilsnakueoinýchpodobnýchzázračnýchmístech.© Rozšiřo
valy se tehdy rozhčné řeči © zázracích. jež se prý na
místě onom staly. Ji prostí dosti jimi byl pobouřen,
ustanoveno tedy věcí tyto vyšetřit. st V úlohu to dno
mistru Husovi a ještě dvěma mistrunu ze když tito du
zkoumali se. že na. klamu ze mami vše. spočívá. jod
kletbou zapověděno bylo mt míst ona putovatí Upřímné
toto srozumění Husovo s areihiskupenu jakož 1 podporavánísnahHusovýchsestranyaroliskupa© trvaloažda
roku 1407.. nehoť ještě IÁ. řijna téhož roku dopřáno
bylo Husovi míti káziíní synodální k duchovenstvu Pražské
diecése ve dvoře arcibiskupové. kteréžto kázání, ačkoliv
s velikým durazen horhlo proti porušenosti 1mravuv u
kněžstva. přece s pochvalou přijato jest (ind. £6). Nebyl
to tedy por proti potřebným oprzevin. kterýž aureibi
skupa s Husem. rozvedl. am nepřízeň pro jeho horbvost;
naopak toužil sám pastéř. tento již od. počátku svého
úřadování dojití tohoto cíle a 22 tim účelem přísného a
neúhonného mistra zz kazatele vyvolil: nebyl také Hus
první. Který jaka opravce pusolil — volání jme oprivě
za tehdejších poměru v církví vubec bylo již všeobecným,
a mužové sinýšlení nejcírkevnějšího jaka (Gerson. kanclřumversitypařížské| kardimalAAtllya3.jakož1před
nější tehdy univer:sitv snažně Kktonn pracovali.

Teprve když církví zavržené bludy Angličané Wie

clefa se rozšiřovaly v Čechách a Hus. jeho článkuv +eujíznal. —- ačpoprvé již před 5 lety r. VHOÍ tak byl
učinil. — A1stoupence jich 4 protí areibiskupoví haijiti
se snažil. ano když arcibiskup jednoho z nich. MikulišezVelenovic.příjmímAbraluunazdiecése| vypověděla
tak jen svojí pastéřskou povinnost konal. Hus jej. káral

a tak se proti řádné vrehnosti zřejmě a nepříslušní
postavil. byl učiněn první krok k rozdvojené aretnskupa
U Husa mezí sebou. po němž pidk následovali brzy jiní.:
Daleko zjevnějí postaví se Hus proti arciiskupovi v otázce
roztržky neb rozkolu papežského. Pravým telidy papežem
byl Řehoř XII. jehož se také arciihiskup 2 sonia 4 králVáclavpřidržel© KrálVáclav.jehožtehdyjižzakrále
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římského neuznával. chtél opet uznání dojíti. 2 k tomu
zdálo se mu, že mu poslouží, odtrhne-li se od Řehoře XIT.aprohlásí-ltse.žemde1kjehoprotipapeží| Benediktu
XE neutrálním, — později pak za týmž účelem. při
držel se papeže třetího sněmem Pisanském zvoleného
Alexandra V. Za sebou chtěl král i církev českou s arci
Iiskupem potáhnoutí 1 universit — setkal se však
s odporem,- FHusovšak a stoupenci jeho byli král povuli.© Postavilsetedyopětprottsvévrehnostivevěcinemíležité© RoztržkameziHusemaarcibiskupemrostla.
Proti Husovi podány pak. žaloby arcibiskupovi L později
ke dvoru papežskému pro rozšiřování bludu Wicelefových
a pro zlehčování dnchovenství s kazatelny: — a kdvž
proto byl vykonín proti Husovy process. z tento po
dlouhém obou strán jednání v Husuv neprospěch dopzdl.
a on dán do klatby, 1 když potom 1 proti odpustkum
brojil zejinými ještě blndy pochvy 4 klatbou těžkou
byl stižen postavil se již. zjevné proti moci papeže.
mtněstka Rristova. ——hyl tedy pro své hludy 26 odpor
proti mocí a zuttorité církevní souzen. jako blidař 21od
purce pitného řadu a. řádné mocí církevní usvědčen,
přese všecky přimluvy 4 napomíníní zatvrzelým nalezen.

a tak. sám svého nebladíého stedu příčina.
Nebvke to tedy jeho oprevná sid z toulat po

pořádku. zde hladu maká ze zatvrzelé stavění se proti
cirkvi. jenž mn nešťastný připravily konec.

Pak nastaly ve vlastí naší bouře, ve. kterých po
140 roku stolec ireiskupský byl uprázdnén.

(ODmipravu cirkve vubec snažily se mnohé svnody
od sněmu kostnického. zle dílo toto provedeno bylo přes

mol ze tmnohéO RRZY teprve sněmem tridentským vestoletí XVI. (r. 13435.. 13063.)jehožto nařízení £v církvi
české r. 1602. v život byke uvedena. Nařízení tito jsou
základem církevního řádu 1 v dobích našich. kdv mnohé
svnody diecésní 1 provimenální, jako poslední české z r
1860. 4 ISG. dosvědčují. že až post církev v úloze
své opravné pokračuje přese“ všecky překážky 4 obtíže
se strany odpuret 1 svých věrstiiehé svym ODrseojí tarké
bude půíiti vždy.
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Než vraťme se ještě jednou K činnostr betlemskéhokazatele.© ZnamenitýnášdějepisecTomekvesvémpo
jednání: -O nepokojích stavovských v zemích mocnářství
rakouského za panování Rudelšt TI. a Matyáše: praví
toto: Hus (huďst že třeba v nejkrásnějším hludu. domní
vaje se otevříti novou dráhu ku zvelebení svého národn)
opustil cestu. po níž se posavad kráčelo kn předu. k nenabytéškoděnaší.© Hloulínívnáboženstvívesměru
proticírkevnín“ nevedlo. jak om se. domnívalo k- opravéspolečnosticírkevní.antklepšímuvzdělání| mravnemu,
nýbrž jen k rozpuštění svazku církevních 1 ke zlehčení
náboženství. jehož následek byla značná zástava v utě
šehém pokroku duchovním, jejž spatřujetme před tím.
Rozšíření lutheranství, jemuž Husitismus připravil půdu,
přivedlo pak. zmatky ma. nejvyšší stupeň. Ve druhém
půlstoletí 16. století spatřujeme. ce výsledek toho, Čechy,
jak dalece nebyly katolické. zbaveny skoro všeho církev
ního pořádku; kněžstvo lutheránské, sproštěno vší kázně,
spustlejší ve mravích a také méně vzdělané, než bylo
kněžstvo to. proti kterému před časy Hus pozdvihovad
svého hlasu; ld zanedlíný. ovšem ale naplněný pověr
čivým. záštím proti staré církvi: šlechtu zhýralod jako
nikdy před tím. oddanou obžerství a jiným nepravostem,
právě tak. jak byla 1 šlechta německá toho. času.c (Čas
českého Musea r. 1854. str. 242)

Jak jmak vyznívá hlas kritického tohoto dějezpvtce
o ovoci L. zv. reforniátorské Čimnosti Husovy. zcela jmak,
než jak st. u nás mnozí. moderní, ale ovšeur »nelustorikové“t.j.neodbornícidiletantí| pisálkovétoridipře
vracejí. — Dnes jest to již. abych užil toho slova, modou,
zveužívatí dějin K tomu. aby se z mch kuly a vybíraly
střely proti církví a náboženství katolickému.

Dejmy však samotné, pokud jso pravdivý. tomuto
účelu posloužite nemohou. musí tedy odpurcové sáhnouti
k prostředku jinému. a tím jest dějm překrucování, pře
barvování a jich, krátce povědéno znásilňování.

Tak delo se jm celá téměř století v sousedním
Německu, kde odpurcové církve katolické dějiny si zří
dili tak, jak. toho. potřebovali; příkkuden buďtež nám
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jenom.-setinníci| Magdeburští, atisestahpakpra
menem pro doby pozdější. Tak. činí to v dobách právě
nejnovějších 1 někteří naší krajané A ve všem tom vidětijestjakýsisystém,jehožcílemjestbuditi| vlažnost,
nedůvěru. pak. nepřízeň a konečně nenávist proti církvi
katohcké. 1. Osoby historické, jichž 4 katolickýnáš
český ld. vysoce váží awje uctívá, chtějí strhnouti do
blita. jak nedávné pokusy se svatou Ludmilou. svatýmVáckoem,svatýmo Vojtěchem1svatýmJanemNepom.
dosvěděnjí. zásluhy jich. nmenšují a je do. nepěkného
světla stavějí; — 2. osoby pak, jež se mino. katolickou
církev postavily. nevvnášejí. jako by mělo býti. pouze dle
skutečných jejich zásluh. ——ale je prá odpor a vzpouru
proti církví velebí jako ku přikladu velikého paedagogaKomenského,© Husa,(jich.dobrýchzásadapravdpři
tom ovšem nedbají) 1 každé oblájení pravdy a cti církve
katolické za zradu vyvolávají: 3. události mnohé do nej
černějšího světla dávají, chyby jednotlivců zvelčují a celé
církví. jako takové. vytýkají. z toho všeho heské k odboji
awpronásledování církve strojí. Kdo by neznal slov: proti
reformace, dragonády, obzvláště Bílí Hora. jak se snaží
jin lb zastrašíti —-rozeštvatt ——aw přece skutečnost
slovům téní odpovídající jest jmaá, církví katolické mkterak
na škodu. Proti tomuto nedustojnému jednání musíme
rozhodně protestovat, 4 musíme žádat aby se podávalydějinyspravedlivé© Dějepis.musípodatiosobytak.jak
byly. se zásluham — a ty ctíme a st jich. vážíme na
každém: ale také 1 s chybami. —- a tvto vytknouti jest
rovnéž dějepiscovou povinností. Nechceme žádný katolický
dějeps stranncký, — de. jenom pravdu. — 4 fa násvysvobodí.© PrototakésktvnépanujícípapežDevNITE
veškeré arelivy učenému světu otevřel hez rozdílu vy
znání a názoru 1 přesvědčení, pravé. že. pmvdy církev
katolická se bití nemusí A v tomto také přesvědčeníZádaavyzývámvás.velectěné| shromáždění,abyste
másledující now čtenou resolucí pozorně sledujíce. sehvá
hl a souhlasem svým. potvrdili,

1. Uznávajíce, že dějepis je svědkem časů minulých
a učitelem života jednotlivců i celých národů, pronášíme

O



— XI —

vroucí a oprávněnou touhu, aby náš národ český a zejména
jeho vůdcové přišli z dějin našich českých ku poznání, že
církev katolická vždy osvědčila se pravou matkou našeho
národa, a že víra katolická povznesla národ náš v řadu ná
rodů vzdělaných a již nejednou jej zachránila od záhuby.

2. Vime všichni, že učitel má býti spravedlivý a ne
stranný, proto také v dějepisectví našem žádáme nestran
ného a spravedlivého posuzování a popisování naší minu
losti a ohražujeme se protl všemu nespravedlivému zne
užívání dějin našeho národa k účelům strannickým, jehož
dopouštějí se odpůrcové církve a náboženství katolického,
zejména nyní v článcích novinářských, veřejných před.
náškách, v historických povídkách a románech. Ano ohra
žujeme se proti nehodnému a nedůstojnému nadužívání dějin
našich, když se jenom připomínají a vytýkají chyby našich
katolických předků a jejich vznešené ctnosti se uamlčují a
vznešené katolické charaktery prachem zapomenutí se pokrý
vají a blátem pomluvy se špiní. Takové nespravedlivé za
cházení s naší minulostí jest špatnou výchovou naší mládeže
a přivádí náš národ jen v rozpor a na bezcestí.

3. Ježto dějiny naše nás učí, že nejlépe vedlo se ná
rodu našemu, když věrně držel se víry otců svých — víry
katolické, svatováclavské — a vůlí pevnou pracoval na ná
roda roli dědičné: prohlašujeme my katolíci shromáždění
na diecésním sjezdu katolickém, že se budeme věrně držeti
víry katolické a že budeme svorně, neunavně a nadšeně
pracovati k úuchovnímu i hmotnému povznešení našeho
národa českoslovanského ve všech diecésích naší koruny
svatováclavské.*)

Resoluce se“ přijimí jednohlasně a řečník odměněn
dlouhotrvajícům potleskem.PřikročenokučtenítelegmunuzAloravy.— NShro
maáždění bylo vehce mulšeno 4 jásot nad Láskou bratří
Moravanu neměl téměř konce.

Na to promluvil p. Joseť Zahradník, posluchač filosofie;
jménem dělnictva továrního. sdruženého v jednotě sv. Metho
děje ve Vídni pozdravil sjezd takto:

" Řeči jelo věnovaly M. L. £. 20 skoro celé sloupec, Neřekly vsak
prinic nevého. Zajímavé jest jejich vérok, že W. W. Tomek tvrdí, že byli ze-Kknto
líci v protireformací na Nanečně psy honění do Kostela. Když se jich K. L.
tizaly, kde w»zmínéenýučenee tvrdí, v kterém spisu, na které straně, N. I.. neudaly
stranu, ale v čísle 235. odpověděly, Že to jest nimutné, když shistorike K. L.
© tém ani neví, jak byli nekaotolíci na Sinečně. prof boněni slo. kostehi z řasu
katolické protireformace.



Vase Biskupská Milosti. velectěné shromázdění!

Přinášín Vam pozdrav z Vídně skoro výhradně
od dělnetva továrního, soustředěného v jednotě svatého
Methoděje. kteréž mne vyslo. abych Vím pozdrav jeho
tlumočil (Sláva mu!). Čechoslované vídeňští jsou v pře
trudnén stvu jakov oboru národním tek +náboženském.
Kdvž mladý dělník český nebo dívka Života ještě ne
znalá přijde do Vídně, zajisté spěchá do chrámu, aby situnvyprositkupožehnání— Avšak.tamdoléhajínezníme
zvuky k uším + neznámým jazvkem se mu láska Kri
stova hlásí. Redyž. dělník takový nenachází v kostele
oporu své národnosti om se stane Ihostejným k nábo
zenství a další dusledek jest, že se stane nevěrcem 11
k tom jsou mnohá Likadku ve Vídní Vudí tam 1v če
ském nápisu aspoň slovo vkořtka« a tabulku, že zde
jest sudlo spolku demokratického. Někdy vadí také české
plakáty oznamující schůzí děluictva demokratického. Del
ník takový touží seznánitt se s krajany, jde do takových
schuzí 4 tin již také obyčejné demokratem se stává.
Mezi Čechy. kteří buď svou vlastní prací aneb zvláštním

m doseálli jakéhostoblahobytu, též musím doznati,> jest to moc trudné.— "Dito nechtejice se k tomu hlá
stí že také jsou Cecliv. zapr SVOU národnost at kra
jany své buď úplně ignorují ba někteří je t pronaslednjí.
(Hanba jim) Mezi tímto dvojím extrémem zlatou střední
cestou kráčí uprostřed dělmetvo. které soustředěno jest
v jednotě svatého Methoděje a v čele těto jednoty stojí
stařičký prelát dr. Horný (Sláva), na kterého fanatičtí
Němnet at Židovský tisk. celou. spoustu nadávek vrhá ajinaknenazvenežlioderbálunschéPrelatanebo© der
apostolisché Vertreter der Wenzeslňuse „Prapor vlasti
ke eti Boží po boku mu třímal až do. poslední chvile
svého žití zesnulý Frantiskán (P. Alax. hřesadlo, jenž ve
liké zásluhy mi o hnutí. katolické ve Vídní. Pra svéčeskésmýšleníbyltakéstáleprenýřován.© Připomínám
jen ten význačný rok. ISSS.. když on v 10. okresu vy
stoupil ma kaz telnu a česky vyložil zásluhy sv. Metho
děje 4 (Cyrilla. že tu ned druhý den všechny listy na
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něho zuřily 4 >Hetzkapkiuí mu nadávaly. Po boku jemu
stojí dp. Bliha (Slíva. mu! který úřadu professorského
se vzdal. a nvní raději krušně ©. svoji existencí zápasí
a 32 hodiny týdně vyučuje. který prázdmnyý své obětuje
pro Čechy. které každou neděli 12 kázání česká mátovšeckokuhlahusvýchrodákuv— ARimetimsicejen
malý hlouček českých kněží rodáku. ale jsou to vzorové
kněží vubec.

Naší jednotu sv. Methoděje v boji jejím zvláště
účinně podporuje dp. Dr. Stojan (Sláva m !). který při
zasedání říšské rady jak jen trochu Času má. již obětuje
se svým rodákum ve zpovědnici. Zvláště o Čechy vídeňskézasloužilsetím.ževymohljimmisse.© Kostelpřimis
stích byl naplněn výhradně továrním dělníky. zedníky a
ženskými dělnicemi. České dělnictvo vídeňské soustředěnévJednotěsv.Methoděje.ačkohy| tělonornoupracíxe
zahývá. přece. každou neděli spěchá do kostela svaté
Anny. aby přítomno bylo pří mší svaté, která jen jediná
provázena jest zpěvem českým.

Čechové vídeňští z boje. nikterak. neustoupí; oni
posilněny českými bohoslažbami v kostele sv. Anny spo
léhajíce pevně v podporu katolických bratří svéch z Čech.
jdou statně dále. Zvláště zdejší diecése královéhradecká
přispívá k oslavě. našich bohoslužeb 4 proto jest moupovmnostívystovití— ZŽaplaťBull„JehoMilostinejdust
p. biskupu Brvnvchové (Potlesk ) jménem českoslovanského
dělnictva ve Vídní. Čechové vídeňští vytrvají na místech
svých: neboť m straně jejich jest práva — dítě české
nesmí hýti přemleto v Michl. ono zachováno býti musísvémunárodu.© ByťvšechnoČasopisectvoněmeckéstálenástupilojako© Dent.Zt<.-.myvytrvámepřece.— Pra
krále. víru a vlasť spojme se pod křížem v nedobytný
ak. (Výborně Potlesk.)

Následovaly řeči:

O poměrech rolnických.
Prvou proneslpan Josef Krubner, správce

velkostatku Hořice, rytíř řádu Františka Josefa, zakla
datel vodního družstva v Čechách; promluvil takto:



-- II7

Příštím rokem bude tomu 30 let. co zavládla v říši
naší občanská svobodt 24volnost. Rolník osvobozen z pod
danství roboty a jiných břemen gruntovních. stal se ne
obmuezeném pánem pudy, již zdělává, a též pánem vý
dělku svého!Padesátletuplynulo'| Pohlédněme,kamdospělo
v době té naše zemědělství.

Volným se stal veškerý ln ve své práci a zároveň
během času postaráno © jeho duševní 1 odborné vzdělání.

Poď sluncem. volnosti vyvinul se prumysl 1 obchod,
rozmnožila se občanská živnost. — Výroba potravylidské,Jakovýroba| nejpotřebnejší,nalezladobréhoodbytuna
trhu domsícím i za hranicemi. V(roba se rozmnožila. vše
dobře se vyplácelo: byvlfvolný vý voz přehbvtku přes
hranice usnadněn draham — a stoupla též značně po
třeba domácí, což pusobilo na. tržní ceny obilní, že
značně stouply.

Nastal utešený blahobyt v. kruzích zemědělstva.
Rolník lépe žil a nechal rád také jiné ži — Tak
z pramene, které bohatějí proudil z mateřské pudy —
rozléval se živěpoželmanéýtok výdělkový 1 po veške
rých živnostech městských! Než uplynulojedno
čtvrtstoletí. nastala doluí tako zvaného národohospo
dářského rozkvětu.Tenkrátosvědčiloseoprávněnépořekadlo:— Stu
rolnický —- jest stavem Živícím a zemědělství jest hlavním
sloupem budovy státní!

A skutečně. vydržel tento mohutný sloup. kdvž
v roce 1873, bursovní krach náhle zdrtl papírové sloupy
chrámu moderního blahobytu, chrámu divokou nemravnou
špekulací zbudovaného. -— a. povážlivá krise vypukla
v kruzích národního průmyslu 1 obchodu.

Ano. tenkráte ozývaly se úpěnlivé hlasy z kruhu

polek:amnýchKapitalistu: „Jen dobré sklizně. mohou býti
IRLŠÍSPRÍSOU.< vy dobré sklizně skutečné přřišly, d
opět se uzdizvily 4 upevnily pomery národohospodářské
vnáší říši a kapitál opět zmohutněl!

X jakému vděku těší se toto tuzemské zemědělství
za to. že v Rakousku utvořilo — a v roce 1873. za
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chránilo před skázou — ten Kapitál. prumysl 1 obchod,
a za to, že státní příjem — ad roku 1868. (kdy obnišel
262 milionu. zlatých) dosud zvýšen býti moll. až na
obnos 690 miltonu zlatých. k čemuž zemědělství naší
předlitavské poloviny říše přímo 1 nepřímo
nejméně jednou celou polovinou (fast350 mi
lionu zlatých)příspíva?

(Odpověď na ta vše jeví se -—- V zájimm zemědělství,
ano v zájmu státu a povšechné státní společnosti na
nejvýšeduležitou.4 odpověď tu dává nám pant
jící bída a nouze v kruzích našeho hospo
dářstvé!

Jak tato bída povstala. jest známo.
Kapitál sotva na novo sesílený utvořil velmov,

která postapně opanovala obor téměř všech živností oby
čanských. A velmoc ta vrhla se konečně zpusohem hrat
bivém 1 na pole nejstarší, a lichi nejpotřebnější produkce,
na odbor výroby potravní 1 na její evropský trh!

Započala obrovská polní nadprodukce, ovšem hlavně
v krajimích zámořských. avšak vzdálenost nevadí dob
parní síly. Obrovskou nadprodukei ti v ohromných roz
měrech na pudách panenských provádějí akcionáři a
milhonáři na spekulaci. aby při malicherném výrobním
nákkidu touto lacino přes moře dopravenou spoustou
obilí (zvláště pšemcí) zaplkavilůevropské trhy 4 vypudilztrhůvýrobek.zemědělcůříše© Rakousko-Uherské——
ztlačením ceny tržní — již na světovémtrhu liho
volnědiktujíspekulanti podvodnou hrou na bur
sách ohilních!

A sníženácena ta na burse v Novém Yorku
diktovaná, platí též na našem trhu. tuzemském: 4
nepomuže nám ant celní přehrada poněvadž sum ve
spojení s Uherskem níme nadbytek výroby ollní.

kdvž nvní za dobu již více než 10 let máš rolník
za výrobek svuj sotva strží. co vydal. a vzdor tomu stižen
zůstává břemenem daně gruntovní (před lety, kdvž ještě
síly měl, výše než v každé jiné zemi této říše mu vy
měřené), takže tato daň 1 s různýnu přirážkami pro zemi,
okres 1 obec pohltí 80 až 80 procent toho, co



rolník nyní skutečně z pudy své čistě vvytěží,
— u když ještě mimo to rolník české na vlastním svém
trhu domácím zápasití musí s konkuwencí uherskou. pak
ovšem není se čem diviti, že zvláště v požehnané naší
české vlasti stav rolnický většinou hyne a stále hlouběji
klesá ve propast zkázy!

S citem zkormoncenosti oslaví naše rolmetvo v příštím
roce »Otileté jubileum svého obrození!

A přece nesmíme zonfat!
Pozoruj za dobu svého Života příčiny a dusledky

dobrého 1 zlého v obor polního hospodářství eo kojím
se pevnou mmdějí,že dokud nezanikne požehnaný pramen
Z prsou mateřské pudy, stav rolnický nezahvne!

(Ovšem. musí se. rolniectvo naučí z prunené toho
uvědomele čerpat. a musí se konečněstáti skutečně
svobodným pánem svého statku a výtěžku —
arováním se pout otroctví dluhu a to alespoň dluhu
nového, neboťdluhy jsou pouta mnohem krutější
někdejšího poddanství!

V naději. že de opět lépe, že rolnietvo naše opět
© zmuže, upevňuje mne přesvědčení © tom. že rolník
uvědomělé vládne dosti prostředky, aby zvelebením a
innožením výroby své. vyrovnal sníženou cenu obilí, a
zvýšil celkový čistý výnos hospadářské.

Vudíne ve skutečnosti. že 1 v naší době udrželo se
dosti jednotlivých statkář velkých 1 malých po dnes,
takřka nad vodou. a to jednotliveí téměř v každé dediné!

Jsou to tací. kteří neupadli v otroctví dluhu Již
dříve. než padla rám na. trhu obilním et podržel dosti
síly duševní 1 linotné. že byli s to. mondrým zvelebením
a zvýšením výroby své polní 1 živočišné vyrovnati, čeho
ne ceně ubylo.

AXve směru tom jest rolmeotvu u mís teměř všude
ještě mnoho učiniti. Chci jen hlavních bodu se dotknouti:

1. Mimo co možná nejvzornějšího ohdelání a
dostatečného hnojení orné pudy moudřezacho
vanou inrvou chlévskou osvědělo se při hedlivém výběru
osiva vydatné 4 účelné upotřebení výpomocných hnojivstrojenýchjakonemalýúspěchveznačném© zvýšení
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sklizně co do jakosti 1 množství; inojiva ta jsou nvní
lacinější a zvláště ku řepě obstarává je enkrovar v. jit
kosti dobré a za ceny levné,

2. Moudrý chov dobytka při nvnější slnšné
ceně. zvláště dobytka plemenného. stal se výnosnějším 2
to zvláště při kácí olulí: proto dlužno výrobě dobré píce
věnovati VŠEMOŽNOUpUČt.

Tím více jest na. Čise. aby všemožně zavládla
snaha k utvoření vodních družstev za účelem
upravení divokých toku vody. odvodnění mokrých roli 1
bažitých lak. zvelebení 4 kde možná povodňování lučních
pozemku. tež účelné hnojení jich. hy docíleno bylo vy
datného rozmnožení výroby nejvzácnější píce% kteréž
získá rolník I potřebného hnoje.

Takových a jiných osvědčených prostředkit používat
pilně rolnetvo ve Franen, v Nčmecku ©v jmých státech
v míře rozsáhlé, a doufám pevně, že také naše rolmetvo
všeobecně pozn, že jen cestou všemožného pokroku 1:
lezne východište z bídy — a to spojenými silami
— nikoli však bez Boha!

Neméně smíme doufat, že všeobecným nátlakem
docílímezákonitého vyhubení ené lonpežné ry na
bursách obilních. onohopodvodnéhoobchoduzbožím
papírovým. kterýmž hlavně tak IInboko sníženy hvly
ceny obilní zvláště když hroneudná uabídka skutečného
zboží to ulehčuje.

Ale také u nas.ov Ceedhich smuďo probudí se ko
nečnécit vlasteneckýa nebude odběratelu uherské
pšenice a mouky u más. T jest vubec. naděje, že
nejen v krajích zámořských. ale 1 v Uhersku nepo
rostou Stromy do. nebez tam jako tu. nezustné polnívýrobataklacinou— Ubudezisků.madvýrobaklesne
pak opět tržní ceny stoupnou. neboĚ právě spe
kulante umí dobře počítati! -Již se to ukazuet A budu
opět lépe: stav rolnický nezahyne!

Toho času ovšem moří 4 zmrzačuje většímu našeho
roluetva — ten neblahý dluh. 1 co při tom nej
smutnejším jest. že dluh. ten m statcích selských vá
znoucíz vetší částí povstal v době blahobytu —



- K2I

přidobrýchcenáchobilních.o Byloťhodlestati
stiky již v roce I8ST. přes 1.000 milionu zL v Čechách.
a to 100 milionuzlatéch na statcích selských!JestližejednotlivcisnadJehkomyslně— uvalilima
statek svuj dluh tož přece nelze říci, že všiceí byli
nebo jsou lIehkováznými, kdož mají statek zadlužený!

Co jest tedy hlavní příčinou. že selské statky vět
ŠINOUvíce méně jsou zadlnženy ?

Otázkou tou zabýval se již před 40 lety věhlasnýBuudatel© Robertus„Jagecov,a tenzjistía.prohlásil:
Hlavním puvodem veškerého selského dluhujestpřejímacídluh-© totižnedoplatekzacenu

kupní neb ujímající !
AXpravdu tohoto výroku potvrzuje zkusenost.
Právě v době vyššího výnosu hospodářského stoupl:

velice cena. pozemku a statku. avšak málo které, kdo
statek koupil aneb po rodičích přejímal, měl tolik jmění
hotového. aby mohl složit obnos celý. On obyčejně zustaldluženpolovinu1vícekupnícenv.© hikalose:vždyťto
statek unese. Ano. tenkrát snad!

Avšak když klesl čistý výnos statku skoro na po
Jovici 24 nastala potřeba nová, byl chuďas žebrákem.
neboť výnos statku kryl sotva 5 procenta vysoké ceny

jeho z dali pohltil 3-61 více procent jako úruk.
Jak pak mohl a. muže takový dlužník obstáti a

ma statku se udržet? "Toťjest zhokt uemožným.
Avšak 1 podnes děje se podobně. Drobením selských

usedlostí docílí se za jednotlivé pozemky cena. která da
leko neodpovídá nvnějšímu Čistému výnosu A tak při
klád se 1 celým. selským. statkum ještě podnes přespříhšvysokácenakorrová.poněvadžsenehéře| pru
měrný Čistý výnos za. měřítko ceny: to jest měřítkem
jedině správným, neboť usedlost selská jest předmětem
užitkovýne a mkoli zbozim tržním.

'Poho nedbá 1 dnes. mnohý odhadce statku. a
mnohé ladý hospodář. když. kupuje nebo od rodiču
přejíná selskouusedlost. (On zustává s velkou částí
ceny vodluhu a přijímá obvčejně se statkem
žebráckou hu!
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Vo bývalo jináče za dob našich oteu a. dědu.
Tehdá platilo rozamné pravidlo při odevzdání selkých
usedlostí: (Co dvur nese —- tolik sneseř A to
budiž pravidlem našemu rolnetvu!

končím s příním. aby rolietvu našemu brzo nit
stal obrat K lepšímu, což mu urychliti možno, psamětlivo-hi
zůstane křesťanskéhopravidla: Člověče přičiň se
a Pín Buh ti požehná

Vykoná-h rolnictvo Ku svépomocí vše. co v moci
jeho jest. pak tím důrazněji mohou jeho zástupcové u
vlády naléhat, aby státní moe rázně zemědělské zájmy
podporovala tam. kde nestačí síly jednotliveu.

Řeč provázena byla bouřlivým souhlasem veškerých
přítomných a jednotlivá místa nadšeným potleskem.

Rečník zaslal ku své řečt následující

Domácí poklad čili desatero pravidel našich předků.

Da-li sluůnko Buh a vláhu
a Tv přičimíš svou snahu:

vez. Buh prácí požehná,
úrody Ti hojné dá.

1.

Tvurce světa v voje pole
poklad složil, toho hleď:

pluhem hledej. ale dole.
povrch oral úž Tvuj děd.

.)

Všecky odpadky. jak sluší,
v domě stmnítej.nc 10 ZMP;

mrvu množ. tať pudy duší —
rozmnožíš tak Boží dar.

3.

Jak Tv ke mne. tak ji k Tobě,
mluví pole V kžadé době;

jak m1setbu obstzráš.
tukovou též sklízeň máš;
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dobře podstýlej, těžké zrno sej,
prácí dobrou dej. pudu v čas zarej;

věz, že líní oráči
klidí jenom bodláčí.

+.

Baka. vzácnou statku část.
na první náš místo klást;

močál dává špatnou trávu,
mechem nevykrmíš krávu.

5.

Dobvteček přkné svuj
jak své dítě opatruj:

telátko kdo zanedbává,
pul jen skotu odprodává.

b.

I to dobře pamatuj:
z ničeho zas není ne:

schazí-li "Ti v pol hnuj.
skhdíš jenom polovic.

(.

Jak st krmíš, tak 1 tržíš,
tak 1 hospodářství držíš;

otruby 1 šrat,
vždy zaplatí skot;

vzduch pak, hřebel. steliva.
doplňuje krtnivo.

M.

Stálém mumháním síla hvne;
přej. ať čeleď. potih. puda odpočine;

sveť den Piíně. Buh jak káže,
poctivým buď v míře. váze;

kazeň. pořádek a počestnost,
buď © vém domě stálý host.

a.

Každému přep. což jest jeho,
ale bedlivě haj svého:
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škod ©malých mprav v čas,
nehráníš se mnohých zkáz.

10.

Vydělku si ovaž též svéhu,
škoda nezmaří hned spořivého;
z krejcarů je zlatý, pamatuj.
nedbáš-h. dluh brzy zhltí statek Tvuj!

Druhou řeč o tomže předmětu měl pan Josef
Ječný, rolník z Běchar; promluvil takto:

Paochválen buď Ježíš Kristus! Takto nás
pozdrav při vydání prvního pastýřského stu míš nej
dustojnější Vrchní Pastýř, takto nás oslovil také vysoce
urozený předseda tohoto sjezdu. tak to činím 1 já, neboť
jest to také nejlepším uetěním křesťanským.

Přicházím k Vám jako domu — tak pravil
Jeho Biskupská Milosť v témže listě. pastýřské; totéžosmělujíse.pronésti1jávtomto.skovnémo shromáždění,
vždyť přicházím jako domu, mezt své, vždyť nás venko
vanu. nás rolníku jest zde plno. 4 přemnozí jiní pocházejítaktéžzestavurolmekého.— (Výhorně!)Nejsemtak
vyškoleným řečníkem, jako pění, kteří mluvili přede mnou
a velice chvalně se byli osvěděih. Proto odpusťte. pak-li
nebudu mluviti tak. dokonale a. výmluvně, budu všakmlavitípřivozené.odsrdceksedet(Hlučná| pochvala.)

Skevné pořadatelstvo sjezdu požádalo mne, bvch
promluv o výchově mládeže rolnické a proto činím tak
velmí ochotně. neboť jsem 1 já povoláním svým. rolník.
V řeči své počínám od dítka malého, když matička kře
sťanská má z děťátka svého radost. nkazuje mu ručičkou
na obraz Boží. vypravuje mu o anděhčkách a učí je
modhti. jakmile počíná žvatlati. Dítě nalézá se stále
okolo maminky a tu počne ined. vychování a názornévyučování.— Matičkavštěpujedoútléhosrdéčkasvéhomuláčka| nejhkovnějšízásadykřesťanské,| vysvětlujeim.
k čemu věci v hospodářství se vyskytující jsou a jak jich
používati nene. Děcko rádo napodobuje, vše matičce a„Starší| sourozencůmodkeuká.© počínástjakodospělí
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hospodářství všímatí a dle schopností své také prácí jejich
napodobuje.

když začne choditi dítko do školy, počínají mu
nové starosti. Mnozí rodičové starají se v tu dolní méně
ojsvé dětí 4 ponechávají veškerou. starost o ně. raději
pánum učitelům: některým am nemipadne, aby se dítka
tízal. čemu se ve škole vyučuje. aby se otázkami pře
sveděn. jako se chová na návsí z na ulici jako pozdra
vuje, jak ctí lidi staré a. zkušené.

[Dříve za mých let. kdy jsem já do školy chodil,
bylo vychování veškeré mládeže přísně křesťanské, Učitelé
L rodičové přísnějí než dnes ke všemu dohlížel, dítko se
musilo k starším chovatí vždy uctivě a. musilo zdraviti
křesťanským pozdravem: Pochválen buď Pín Ježíš Ki
stus' (Výborně !)

Nyní mnozí žáci nechtí o tom am slvšeti. stydí se,
neboť nejsou k tomu vedení, a proto samé moderní po
zdravení panuje a zdá se, že jest to obrácené. "Teď mnohý
výrostek starších lidí st ant. nevšimne, aneh řekne nanevíš:© Dobréjitro)Křesťansképozdrav:Po
chválen buď Ježíš Rristushk. zdá se již 1 ven
kovském výrostkum býti sprostým. kteří starších sousedu
nectí, aneb s1 myslí. že jsou St rovni.

Před vvdkíním zákona školního. z r. 1SGX. nebo
snad TS«0. kdy mládež škole odrostlá bvla povinna cho
diti ma opakující hodinu odpolední v neděl. hvlo přece
o mládež odrostlou ve škole dbáno. vždyť tehdy dhalý
učitel měl. příležitost tyto výrostky míti pod dozorem.
připomenul jm jejich. dětinné povinnosti k. rodičum a
k svatém náboženství a bylo. takovýchto detí velká
většina. kteří rádi 4 pilně chodili do školy a učitel se
viděl hlaženým a. spokojeným. byť 1 proti nvnejšku
měl ndlé plat. Učitel byl spokojen s tím, co měl. 4 co
největším zadostučinéním st radostí bylo. moll-IE povinnost
svou konatí věrně zu je Křesťanský 4 tím zároveň sloužit
Bohu 4 obci.Nyníjestjimak.© Dřívenaučilsežák.tolik.co
učitel uměl. ovšem pak- byl pilným. Nyní sm ví
učitel mnohem více. u žáku však tomu vždy tak nebývá.
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Nyní po 12tém roku bývá zák. osvobozen od letní ná
vštěvy školy, zpustne, zdívočí. neb mezi dospělými slyší
často řeči surové, sprosté a oplzlé, zvláště je-li v prcinajeiiskémnařepě.© Tofpivníkrok,kterýkazímaši
nekulow venkovskou seneract.

Je-li školák v letě pasákem. zdivočí mezi výrostky
a. čeimí se byl ve škole. pracně přiučit, docekt neho
z velké části zapomene. V zimě ženou tekové žiky. od
vvklé kázní a poslnšnosti do školy. Učitel má s nim
velké svízele. neposlouchají. zdržují postnp učení a svými
řeči. neplechianí se vzdory kazí mladší školáky.

V této přičině jest potřeba nápravy. eby odrostlejší
mlidež nabyla jak většího odborného vzdělání, tak. ziby
se utvrdila v Kkazn. poslušnosti a svatém náboženství.

Někde jsou sice skoly. hospodářské pokračovací od
vkády. od ministersta vyučování podporované, a při ves
mckých neb městských skokich na několika místech zřízené.© Protožejestkzřízenítakovýchtoškoltřeba.aby
byla četná mávštěva, tedy zřizování jich vázne. 2 nmohých
stran vedou se také stížnosti, že žádosti v příčně zřízení
hospodářských pokračovacích běhu ze strany e. k. úřadu
jen liknavé se vyřizují. a že obětavost a dobrá vule rol
níku ochabuje vučí obtížim. s kterými se potkávají do
týční přání Mnozí nechápou také svuj prospěch. k čemu
nejsou nucení nechtějí dobrovolně dělati. Hospodářské
pokračovací školy nemají mnaho přízněna venkově
z příčin ruzných. 22 přespolních obcí neradi posýlají
dítky do takových škol. protože tyto dělají cestou vše
liké neplechy. A tak vyrustá naše mládež venkovská
namnoze bez hlubšího vzdělání a bez náboženství.

Zavedení bývalých opakovacích škol ve všech ško
kách venkovskéch v neděli a sudo v zimě. některý den
v týdnu hy wdrostlejší mládeží velice prospěla zvláště
kdyz by učitelé a dnehovní měli zostřený dozor 4 disei
plinární moe.

Dnes stává mnoho zimních hospodářských a rol
mckéch škol. a tu jest nejlepší příležitost. aby mládež
rohucká mohla se přizpusobití požadavkum doby a aby
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sE mohl takové odborné vzdělání osvojiti, jaké jest dnes
pro rolníka nezbytně potřebné.

Zamuní hospodářské školy. které pozustávají
ze dvou zinních běl a jsou účelně zřízeny, mohou žá
kum zpusobem. theoretickým poskytnouti skoro tolik vě
domostí. jako školy rolnické Školy. takové měly by sr
co nejčetnéjí zařizovate neboť nestojí mnoho, ježto zde
není žádného školního hospodářství a ježto učební plánjestomezennamírunejnutnější.© Podaří-seumožniti
vždy 2.3 soudním okresum návštěvu jedné zimní školy.
bude zeeků vyhověno skutečným poměrům, pokud potřeba
vzdělání nepromknée zLnerozšíří se více než dosud. Vy
WČOVaALSe MUSÍ jen to, co jest nutné, avšak to
dukladně a dobře. Ne mnohé předměty,ale mnoho
praktického vědění má dnes rolník zapotřehí, který ne
muže m zbytečnosti utrácet.

Jest také nutno. aby učebné pomucky a sbírky na
ztuních hospodářských školách. byly. doplněny na. míru
NEJIUČNĚJŠÍ, ZEJMÉMApokud se jedná o vzorky hospo
dařských stroju a máčiní My rolníci víme ze zkušenosti.
že znuní školy působí m mlidež je navštěvující vempotěšitelnýmavelmípříznvýmspusobem.© Většinouje
na školách těch kizeň přísná a. učitelé stěží st jen
zřídka na mravné chování žáku. Žáci přivvkají s pořádku
6 čistotě 4 pravidelné Činnosti učí se. vážiti st svého
povolání 14 malovatí je 0 levně sto získávají vědomosti,
me základě jichž mohou výnosnost pudy zlepšiti a roz
množiti Učitelé z hospodářskéch zímních skol hodí se
teké velice dobře za kočovné hospodářské učitele, nehoť
znají poměry 4 potřeby svého kraje a bývalí žáci jejich
nají konán chvění zedí se proto tíhu ochotnějí 1 jako
hospodsířové od mch poučovati,Rolnickéškoly.poskytujísvukim- roluckým
vzdělání throrické ©praktické 4 zasluhují proto nemenší
pozornost rolmetva. zčkoli munnoze již odchovávají 1IŽŠÍ
hospodářské úředníky a zřízence pro velkostatky.

Hospodvůské školy poskvtujídcerámrolnickým
rovněž dobré vychování 4 odborné hospodářské vzdělání
ZLÉHO je proto odporučoviti. Rozumí- hospodyně
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všem oborům práce hospodářství polního. zahradního.
rozuní-li drubežnictví a dobvtkářství, vyzmá-li se ve zpra

cování mlékařských výrobku. dovede-li v kuchyn k. při
pravě levné a přece jen vydatné stravy všeho účelně
vvužitkovati. vvzmí-li se v šití a střihu. pletení 1 háčko
vání. muže býti pečlivému hospodáři vydatnou společnicí
a muže v domácností mnohý groš ušetřiti. neboť ze statku
nemusí se peníze vydávati zbytečně jinam. (Vchorně*)

Dnes musí rolník umět počítati a nesmí peníze
vvdávati ma věci. kterých nezbytně nepotřebuje. Každý
rolník. každá hospodvně měli by si zapisovatí do knihy
všecky vvdaje a příjmy. aby v každé chvíh znal. staty
svého majetku. aby poznal. ce se nevyplácí a co jin
vynáší, čeho by zanechati, co by více pěstovati. na čem
by více vydělati a ušetřiti mohli.

Bez knih bychom sice také mohli hospodařit, naši
predkové se také často bez zápisku obešli le jest lépe,
zaznamená- st rolník všecko 4 nechá- své děti odborně
vzdělat. neboť ve školách sezná spíše veškeré uvnějšípotřebyanutnostirolníka.— Věděnípovznášíjejvjeho
povolání zvláště v kruhu rodinném. zečiní jej schopnějšín
k zastávání samosprávných úřadu.

Namnotné vzdelání bez současného povznesení Inra
vnostr by. ovšem rolníků také nepomohlo. JDnes. jest
v obvčeji na příklad. že se odbívají taneční zábavy ze
xoboty na neděl. Tu mnohý hospodář má za to. že jest
to výhodné. když svn. dcera a čeládka mohou býti ve
všední den sobotní u inuziky. že v neděl budou mítidostičasunavyspání.Tohojestzajisté,| Bohužel.jen
htovati. neboť dítky a čeleď zanedbyjí nedělní kázaní,
křesťanské cvičení 24 posvátné obřady. zapomenou Boží
přikázaní a mravné poučení. stanou se k víře 1 k mr
vnosti Ihostejnému. že pak am svých povinností nekonají,alekonajíprácenedbaleanesvědomitě.— Největšíškodu
z toho má pak hospudář. který tvto neplechy trpí a dítky
jeho to odnesou v budoucnosti. (Vvborné ))

V obcích. kde výrosteí a mládež chodí do hospody
a dává přednost zvukum výřivé hudby před hlaholem
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zvonu. které vvbízejí ku pobožnosti to při bližším pozo=
rovzíní me dobře se pozná.

Venkovské děvče. které vyrustá jako z vody a po
odbytí školy záhy se vdává. aniž by se bylo řádně vzdě
kalo ze všení potřebným pracím nančile, děvče, které se
vdej fintí než pracuje. které chodí raději k imuzice než
do kostela. to má býti prosím hlavní oporou a. zlatým
sloupem hospodářství? Prosím. slavné shromáždění: Kde
pak se ozlatíla. když má býti zlatém. sloupem 2 Bude
mně stě odpuštěno. řeknu-li: Snad na těch sobotních
zálavách?

(všem, všudy jsou také vehce zbožné. ndiny a
sprené, ze mnoho jest ve vychování dítek rodin po
kleslých. Proto chraňte také naše dívky přel pýchou.
neboť tato Často svzalí od pravé cesty. Také mše dívky
rolueké nezvvkejme na slova oslečna „N. pojmem tím
není vždy spojena slíčnost v hinotnéní zr matzvním oliled.
Jako již řečeno, dbejme ovšem 1m. aby dívky naše
osvojiy st vzdělání co největší, zle současné dhejme. hy
sE uchovaly čistou 4 zbožnom mysl jakou slynuly našemttičky4babičky,— Jest-lisedůvčeslušně1Čistěšatí.
dovede- upravit také lepší 4 chutnější než obvčejná.
než- selská jídku mi-lr ve. světmcích vzornou čistotu.
nemusí tíne ještě býti zpanštělou.

Vak zvaného zpanštění, štítění se práce, moderního
slečinkování 4 panáčkování, toho se musí rolních ovšemvarovati.© Našedívkyrolnickéčekávelképovolání.av
v dlnchu pravého vkisteneetví 0 v dávné české zbožnosti
Upoetivosti obnovily český národ, aby dorost máš rol
nicky vychovaly dle vzoru vznešené ze spanilomvslné Ří
manky Kornelie, která svými dítkami honosike se vícenežpoklady,drahokamy.skvosty6šperky,© Zddáírné.
dobře vychovanédítky jsou ozdobou každé rodiny, chloubouanadějívlast© Dítkozbožnézevlasteneckývychované
nikdy se vlastí neodradí, nikdy se nedí svést. aby. potí
vlo rodné bratry. (Výhorně)Tumimoděkm.natvslopřipadá| vudceVolsku.
Koriolán, rodilý Říman. který pro zpupnost, hašte
řivost svou byv z rodného města Římět vvobcovám. pře
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běh k nepřátelům 4 chtěl rodné své město pokořiti it
zničiti Štěstí válečné mu sloužilo. tísni Římany pořád
vice a obléhal je. Strach 0 hruza panovala v městě,
Kdvž ani vysocí státní hodnostáři a kněží nebyli s to
koronála uprositi a udobřiti tu vzácné mafronv. římské
sebrše se. šly k matce onoho. Korokéna. k stařičké
Veturii prosíce ji zdhyse odebral do tábor nepřátel,
sva prosté a před zkázu Řím zachránila. Stařičká
matka Veturie dali se pohnouti o vzavěí S sebou svoji
nevěstu. Korobánovu Žemí 4 dva svíčky jeho. odebrzla
se do. nepřátelského tábora žádat zbujného syna. aby
Řínt ušetřen byl.

Ixdvž zvěstovalh nepřátelé vuder svému. ze se blíží
nove poselství z Říma. tu. Korielán nevěda že jest to
matka a miláčkové jeho. mínil sto již předem. že od
úmyslu svého neopustí: když však viděl. že přichází mztkižena1dítky,tuspěchaljunvstříc.© MatkaVeturtemnvšakprviki:© Dřívenežlimneobejimeš.rei.přicházím
k tobě jako k nepříteli. nebo K synovi jsem- v táboře
tvém matkou nebo zajato 2 Doho jsem se musik ve
vysokém stáří svém ad "Pehe dočkati. bych tě nejdříve
vyzmunenána a pak jako nepřítele své vlastí vidělo? „JakjstmohldopnstL| zpustošitítutozemí.kterítězrodila
živili? Neutíšil-li se Iměv. tvuj. když jar na plidn
otcovskou vkročil? Nepřišlo trome mavsl: V tonito iněste
jest duní mj. inatkat mk. Žena a dítky moje? kdybych
tě nebvku zrodike. nebrozil by teď nepřítel Římu. kdvbvel:
neměla sva zemřela bych. volná ve. svobodné vlasti.
Avšak. co. nyní trpím. čmí tobě hanbu. bí již dlouhožitínebudu.— Alepohleďtutomsvojímanželku6na
dítky svét Nepřestaneš-lu zuřití proty městu 31 vlastí své.
očekává je blízká smrt neho otroctví.

Nivše tato slova. ukrutník se szt se odvrátil,
objal matku. manželku a. dítky. odeslal je na zpět a
vojsku nepřátebkému poručil odtálinouti od Říma, (Hlučný
soudil.)

Z příkkuhu toho jest vidno. jakou moc muže míti
matka v rodině, v obcí zi vlasti když. prontknuta jest
láskou k rodné vlasti a k Bohu,



Což nestává u nas podobných ukrutníků a nezdaru,
kteří zapírají vlast a národ, z něhož pošli, a kteří zuři
ve nežli rození nepřátelé jeho jej: potírají? (Hlučný
souhlas)

Kdyby český národ měl takové římské Veturie,
nebylo by u nás nepřítel. nebylo by svmu proradných.
kteří s cízáky spolčují se proti vlastní krvi. Kdyby národ

náš byl odchován uvědomělémi a zbožnými matka,neodrodily by se jeho dcery v cizině 1 ve vlasti. když
za Nečechy provdají: kdyby svnové čeští bvli odchov
vání takovými matkami, proniknutí by byli mravným,
nepodedajným smýšlením, neoslabovalů by. síla vlastního
národa třentcem. podezřívánín 24spíkíním rodným. bra
trum. (VýbornéMvrolnícičeštízvelké,z.převážnéČásti| prom
knuti jsme nejen vlasteneckým. ale teké náboženskýmpřesvědčením.— IdověřívBoha4plníjehopřikázání,
tomu také mv věříme. | rozšadným 4 zbožným. úřed
níkum máme duvěru. neboť mužeme býti přesvědčení, žetos.námpoctivésmýšlejí.© Nechodí-livšaktakový
úředník slo kostekt. dělá- st.z náboženských našich ob
řadu 4 z našich národních obvčejů —- staletým zvykem
posvěcených ——posměch, ko tom nemáme duvérv zn
mv. Totéž platí © poslancích. Nevěří-lt tito v Boha. jak
jina věříte nine my? (Výborně!)

Hmotný úpadek a politická agitace muže sice na
chvíli lid náš. zaslepiti, však dlouho se. klamat nedá,
(Hlučný souhlas.)

Dovolím sr zde vrátiti se opet ke škole a učiniti
poznámku o pozoruhodném případe.

Když národohospodtřská společnost česká obrátil
se a dotazníkem na veřejnost. proč český národ při svém
pokroku awvzdělanosti klesá, tu dideký pozorovatel z Bosny.
moravský rodík pan Dofek. bývalé rolník v Topo
Laneelt u Olomouce. případně dotazník zodpověděl 2 prve
jeho vynikku mezi 23 zaslanými pracemi 4 pocteéna byli
odměnou několika dukát. Moravský rolník, vzorný vla
stenee 4 daleký pozorovatel z Bosny uvedl ve svém le
tka ma předním místě. že co dítěte ve škole vštípil st
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živý učitel a horlivý kněz a ve. selhuzicl. hospadářských

upřímný přítel lidu. to že mu chee ze srdve vyrvatí žid( Němec. by mix o. vše, co. jsme do sedet 1 našeho
poctivého českého vědomí byli sobě vštípili 6 Zapamato
val. připretvíli A proto odporoučín našíní milým rol
níkum, aby. následovali rady. dalekého pozorovatele, p.
Doťka. aby dbali SVÉDOMACIč spolěování, aby dbali vzácné
rady: oNvůj ksvému a vždy dle pravayví (Výborně)

Milí rolníci Držime k sohě, kteří jsme si příbuzní
rodem 1 smýšlením. neutikejne se o radu ii pomoc k tém.
kteří to nesmýšlejí s námi poctivě 4 upřímně, kteří mají
vlastní zisk na zřeteli. (Výborné ?)

Kdvby každý. rolník přečetl sto. dobře rozvážil
spisek rolníka Dofka. musel by se“ přemnohý v dnehu
přiznati. že k vlastní své škodě není takým Čechem a
rolníkem jako je pan Dotek. že není takovým, jakým
bychom my čeští rolníci vlastné býti meli.

Rečník uvedl na to celon řadu případu. kde našerolmetvochvhuje.čímškodubéře4čímtvztžnosto jeho
trpí. načež pokračoval:

-Naše rolnické hospodářství jest stee obtížné a s vel
kýmstarostí spojené, zde tésime se. že v jádru svémpožívádostvážnostiNzámJdnanilný| pznovníko císeí
Josef IL oceňoval význam rohuctva a ma jeho počest
zoral brázdu na poli 1 Slavkova Výž císař dalo také
svolení k založení hospodářské spolecnosti v Praze. Roku
1541.hrabě Ervín z Noxtitz-Rieneku postavil pomník
u obce Stade. odkud sedlák Přemysl od pluhu rel
mekého byl na Vyšehrad odveden 4 mr na knížecí stolecnastolen.© Češtíkrálovéznalisedlouhoksvémurolní
ckému puvodu 1 také o. nynějším carovi Mikuláši se
tvrdi. že pře sčítání da. napsal dla sčítacího archu js
kožto své zaměstnání: -vkudař všech Jusu a rolník

My rolních nemáme tedy žádné příčiny stvdětí se
za svuj stav a za dávný mrav. me si.z toho nedělejme,žexem posmívají.žehouževnatě| Ipíimentvířeat
zvycích oteu svých. že chodůue do kostela, že tam hle
dáme útěchy mravní. poučení 4 posilnění k další aví



zelné práci Iddvbychon o plní utekli a hledali sprísu
boueharonské politice 201 mezinárodních dobrodruh,

neprospělí bychom tónynt svém Stavu ani svém ná
rodi 24vlasti. Výborně l)

Kdvž bylo mrodu nejhůř. zustalo m vérna. jennašerolnetvo6nejchudší| řemesimetvo.— Všechnojiné
přidalo se k premajícístrmě 4 tom hodnému. zbědova
nému českému lihu zustal jedný upřítuný rádce. přítel
a těšitel. bvl to české kněz.

My rolníci musime všení jiným za radu platit. je
dině kněz diví zim je zd 0 upřítanédosud. Proč
bychom se měli od mašich osvědčených 4 dobrých vziden
odvracet? Což je to mím rolníkum na škodu. napomínají-h
il k mrzevnosti. svědomuiftosti poctivosti píli 24pracovitosti 2

Což je to venkovském lil na škodu. když jde
do kostela. když kněz tak mírným a upřínnýmm slovemvarujejepředULVINÍspustlosti©mapomíná| dospělé
L mkádež k dobrému, když poukazuje ma šlechetné pří
klady světe a miších předku? Naopak. za to musíme
býti dnchovenstvu povděční A proto veledustojné dneho
venstvo z veleetěné shromaiždění za přítomnosti našeho
úejdustojnějšího arcipastýře obracím se ck Vim s tou
malo Žzdostí: přičiňte se. byv u vás 1 u más všem pla
tilo přikázaní: 7Kone každý svou povinnost zejiik blaze
bude nát (Výbornél) Nebmle to tak. zlé, když ná
lit venkovskému s kazatelny Inde sálnuto na svědniní,
bychom 1m dále byli ochotní slovo Boží poslouelti.
Vřipomínejte mám stále naše povmnosti k Bohu, k vlasti
26 nztrodu. abychom se vzpružílu a přičníli se opět nabvít
co jste ztratil. abychom 4 mt dále hrdě se znali k našívlast6koruněsvatováclavské,| abychouvždyrádikusvémpotěšení1zotivení| hrdězpívalnašíneradi
kymnu: de domov muj. kde vlast je mi (Výborně)

Sbevné předsednictvo sjezdu pako prosím. by. ráčil
u trumí Jeho Veličenstva. našeho nejmlostivějšího krále
a císaře tiiunočití mše steskyý 4 potřeby, aby naše česká
vlast 1 0 dkíle zkvétatí mohl. VPitato přímím končím
Svoji řeč. ((Patlesk.)
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Ku řečím o o otázce rolnické byla navržena a
jednohlasněpřijata následující společnáwesoluce:

Vzhledem k tomu, že hynoucímu zemědělství v Čechách
výdatně pomoženo býti musí, jeví se nalehavě potřebným
a velenutným:

1. aby vys. státní vláda zájmy hospodářské v každém
směru a zvláště proti potlačování se strany drahé poloviny
říše rozhodně chránila a podporovala a nejvíce ku vyhu
bepí nemravné a zhoubné hry differenční na obilních bur
sách v internacionální shodě všemožně působila.

2. Aby"na dále na místo nesnesitelné dosavadní daně
gruntovní — výtěžek pozemkový podlehal postupně nejvýše
10 proc. dani výdělkové, poněvadž jest výdělek země
dělce nyní úplně na roveň postaven výdělku řemeelníka,
začež náhradu pokladně státní možno opatřiti rozšířením
daní nepřímých na spotřebu různých výrobků jiných.

S vehkým jásotem a voláním | Sláva a téměř ne
konečným potleskem byl 1 řečníšti uvítím řečník ná
sledyící pan Václav Myslivee, dělník z Praliv. který
promluvil:

O otázce dělnické.

Reč jeho. která pres dvě hodiny trvala a stalým
souhlasem 34Častým mohutným potleskem provázena byla,přinášímejenuvýtahu.© PanVách.Myshvecpromluvil
as takto:

Vše. co kolem sebe vidíme. vyžadovalo práce: hez
prace není me. práce jest podmínkou trvání Jidstva. proto
KLOnane práce vážit. om jest darem Božín. Volám
tudíž: Práci budiž sláva. prácí hndiž čest X poněvadž
st máme vážití práce, máme st také vážiti nositelů práce,
delmetva. Jak st které národ vážíl a váží dělníku a práce,
dle toho třeba souditi na jeho charakter. dle toho sou
dite metjeho vzdělanost. dle toho stovpí také jeho po
VZNESÉNOSL.

Pohanství st nevážilo práce. nedovedlo ji oeeniti. aprotonedospělokuvzdělanosti.© Římanéodchovalisice
mnohé muže výtečné ale ku pravému vzdělání nedospěli.
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o čemž svědčí otroctví. Otrok 1 nelt nebyl člověkem. lebylvěcí,atoproto,žestnevážilipráce.— Otrok.nebyl
člověkem. ale nástrojem. a to proto, že konal práci, která
v očích polana ceny neměla. "Tento náhled byl s puluvnstvímtak.srostlý,že1mužovénejznunemtější.| nej
větší filosofové pohanští: Plnt:rch. NSeneka1 Aristoteles
měli otroka za nástroj 4 domnívali se. že to jest zcelu
v pořádku. když ohromí část lidstva sténá ze ře pod
jhen otroctví L márodu polěnuských byly tit třídy lidí:
Pev měl: práva 14t lenost. druhá —římští občané —
nedělaků také me. 4 třetí — otroci dřel se za všecky.
A tato poslední třída byla nejčetnejší,

© přece prácí musik býti zjedmím česti Práci
munsila býti vrácena cena. a to učinilo kře
sGanství: apoštolé zastávali Čest 4 vážnost práce. Pro
lstvší člověka za tvora k obrazu Božímu stvořeného 4prohlástvšíbratrství26rovnostmezildini.kteří| všichu
jedno jsou v Kristu dle slov svatého Pavka učilo kře
čanství z otrakat bratit těcly hrďéch príma. 1 dnes není
dle "Fertuliana žádného otroctví více, leč otroctví hříchu.
Bali nestvořil otroka om stvořil Adanet 1 Evu 6 te byl
svobodní ——Propouštění otroku dálo se dříve
před oltařem, tim vrácena prácí čest. a prota
každé dělník musí pohlížeti s úctou k témuž.
o bude-li oltář zbořen nastane otroctví nové
(Vyhornět Potlesk.) Středověk neznal dřinické otiízky.
nebylo tí tohk stávek.

[Dnes práce není vázena. nehoť v dnešní době 16
není posvátného účinek to hberalisttekého kapitalismu.
(Výborné) Dnes ztroskotín Život rodinný, žen zavle
čenst do továren

Vráce druhdy považována za společné dobro. které
ná mání zaopnětřítíjakés takýs blahobyt. -— Pak nastalo
rozdělení jmice, čímž stalo se, že práce stitla se účelem
k těžení: me to přišel stroj. který mel býti požehnáním
národu: tento trumf Jidského duclét ulehčuje delnietvu
těžkou práci. Leč zneužitím stroje. jenž měl sloužiti blahu
všech. vzata lidem práce z rmkowt ——stroj vyhnal ře
meslníky z dílen z4dnes celá řadě Jdi. proletiři nemit
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jíce převzaté strojení práce, nemají ant chleba, Dělnetvo
tudíž strojem okradeno bylo o práci. Než cirkev k tomu
nemlčela. om volkiků4 volati bude po spravedlnosti.
byť t nepřátelé její chtěli ji učiniti oslabením. byť škodil:
ji tím více.

Přišel „losefimsmus. a církev byla umlčeni Liberalistnus| praví.ženáboženstvíjeponliídu
mměnka: z toho pak vyplynulo. že byla-li dělmetvu vzata
naděje ze nebe. mast jia býti dán blahobyt nz zenu.
(Výborně)

Neměli-li pění náboženství. odhodilo je 1 dělnictvo.
it tin se stalo. že dnes je celé Část hd. která při pou
hém sIvšení o náboženstvý zatíná pěsť. Tu zřítů. že be
ralismusjest kletbou. neštěstím národu; on zavinil zne
uctění práce a zrození socrální demokracií.
Leč restaurovati otázku děhunetva muže než církev svatá
pravdou svou. () dělnictvo staralt se 1 papeži řítaští. jak
vidno z enevkliky papeže ara. XIII.. kde dí se. že
dělník má míti nejen přiměřenou prácí nýhrž
I spravedlivou. poměrnou mzdu. z níž by uživil
nejen sebe. nébrž 1 svou rodinu (O rozluštění
otázky dělnické ní pracovatí stěát.

Řečník dále uvádí citáty z encykliky, dle níž do
rodiny. která bvlkt dříve než stát, zasthovatí není práva
ami stát. am liberalistus.

Rečník mluví o státním sňatku. o volné kíxce. Ntát
je pra všecky třídy občanstva a. proto on musí se post:t
rati 1 o dělníka. Zmiňuje se o stávce v kartounce na
mnichové doložil pan Myslivec. že tu ukázalo se, žedělníkneníničímchráněn.© ProtosvatýOtecpřimlouvá
se v dělnické enevkhce. aby stít upravil dělnickou otázku.

Soctální demokracie dělnictvo poškozuje.
Jik již známo. Mzda jest dnes m velice četných místech
bídna. Dělnictvo zavedením, soetalismu bylo by poškozeno.
neboť dělník by tu svobodně s výdělkem nemohl naložit:
on by také nemohl dosíci své samostatnosti s svět stal
by se velkém. deuem. lenochu. ježto naděje na sina
statnost byla by. člověku vzata: byla by to veliká, ži
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dovská robotíárna (Potlesk.). ježto dnes. soetalismus jest
ve vleku živlu.

Člověk má právo na majetek, tak dí svaty
Otec: neboť člověk jest bytost rozumná. a mí právo uží
vatí svého majetku av majetku ho také podržeti. ježto
on staratí se. mast o budoucnost 2 musí s. majetkem
svým spravedlivé 4 poctivé naklád:ti.Požulavkydělmetvakatolického© jsonznámy2programkřesťansko-socnílní| záležív.tom.abyduch
Kristova náboženství prodchnul celou spu
lečnost lidskou. Dejte křesťanstvíjen jeden den. i
země promění se ovráj, jak dí Ketteler Nam třeba
křesťanské školy, křesťanské rodiny. a pak
bude i dobře na světě. Žemt nemá býti vtahována
mit pole přílce.

Řečník přimlouvá se za revisi zákonu, aby zákouv hvly
v souhlasu s institucemi křesťanskými: pak dělnictvu na
stanou blahé dny. Nano musí býti dáno kře
sťanství jak hlásá se církví katolickou. kře
sfanství nebarvené moderním naakami filosofekýmui No
etální demokraté tvrdí také. že json dobrými křesťany.
ale v jich Čredu stoji. že nevěří v nie. kdežto Credo
pravého křesťanajest: Věřím v jedného Bola:

Dues útočí se m víru 4 hlasately její a proto
třeba. zdbychom vštelín vo praxí prováděli zzísady kře
sřanství, abychom sobě zjednalí přístupu do všech chatek
českých. "To pak. učiniti mužeme nejen osobně. uvhíž
tiskem, vlastním křesťanskémtiskent Řečník přimlouvá
se za to. abychom nepodporovali novin tisku nepřtel
ského. Tisk katolický vnikejž do katolického
lu. Konsťatuje. že dělnetvo Katolické hylo zastoupenoNárodnívýstavějakostimmirodní.© Avšaknirudní
tek zvíáné dlělnéetvojest vlastně ve vleku liberálního listu.jenžzněhocheeučintídélnetvonevěřící.© Aletam.
kde zmizí víra, tam. zmizí národnost. jako uků
zalo se mt nynějším českém soetino-demokratickém del
nietvu, 24lví-lt tak. zvané dělnictvo o mrodnosti jest
to klam ze Šalba,
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Řečník velmi obratně použil midšené nálady po
Anchačstva. jehož se byl zmocnil. ze vzpomněl velkého
papeže Lva XIII. papeže dělníku. a s účinkem překvi
pujícím vyzval přítomné dělnetvo 1 celé shromáždění dátisvouvděčnostmajevohlučnýmo provokáním| »Nláva
Bouřlivé provolání slárv belo dukazem účinku mladéhoolunvéhořečníka.© V.nadšenísvém.nezaponenulřečník
na np. biskapa. jemuž připravil zajisté milou ovact.
plnou vroucí kisky.

Za bouřného souhlas 4 provokívání skívy končí
Movy: Milujme se. nedejme se a Buli dí práci naší po
žehnání *

Ku řeči svě navrhuje nasledující vesolneci:
My katolíci shromáždění na diecésním sjezdu katolíků

v Hradci Králové prohlašujeme:
1. Poněvadž dnešní neblahé poměry lidu dělnického

jsou jen následkem odloučení se lidstva od zásad nábo
ženství Kristova a poněvadž jsme pevně přesvědčeni, že ná
pravu možno zjednati jen tehdá, když tyto zásady opět
celou společnost lidskou proniknou a že každá jiná ná
prava, která se nenese tímto směrem, trvalého zlepšení
téchto poměrů nezjedná: budeme působiti k tomu, aby život
v obci, v zemi i ve státě prodchnut byl duchem kře
sťanským.

Za tou příčinou žádáme:
1. Aby veškeré vychování ve školách, jakož i veškeré

zákonodárství duchem tímto prodchnuto bylo.
2. Buďtež po přikladu katolíků jiných zemí, vedle

spolků katolických dělníků zakládány též spolky katolických
prácedárců, aby tím rychleji na základě spravedlnosti a
lásky křesťanské propasť mezi oběma překlenuta byla.

3. Budiž hleděno ku hojnému rozšiřování a podporo
vání katolického dělnického tisku, který tyto zásady dále
šíří a jí cestu razí. Resolucepřijata jednohlasně.

Na fo předseda za souhlasu celého shromážděné
poděkoval řečníkům a vyzval, aby jim provolána byla
slava. což nadšeně třikráte opětováno. Dělníku p. Myslivci
J. B. M. žehna. Shromáždění pak za zpěvupísně „Kde
domov můj“ u velikém nadšení se rozešlo.
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IV.

Třetí den sjezdu.
V úterý dne 24. srpna.

a) Čtvrtá slavnostní schůze.
Pa zahájení schůze a po přečtení a schválení resolucí ©

otazce rolnické a dělnické (viz je po těchto řečech) uďili před
seda slovo vdp. hru. Josefu Kordáčovi, rektoru kněžského se
minaře a professoru theologie v Litoměřicích, který pozdravil
sjezd jménem diecése litoměřické.

Vaše Biskupské Milosti. velectěné shromáždění!

Přináším jen kratičký pozdrav jinénem Katolíku

Cechu. ale 11 přemmohých katolíku Němeu z diecése Itoměřické. (Sláva jan) Eatoměřická diecése po stránce ná
rodnostní se skládá ast ze dvou částí obvvatelu německých
z jedné části obvvatelu českých, v částech pak. ně
meckých se nalézají převeliké menšiny české. V ohledu
k celé říši — velkoříši rakouské rozkládá se diecése
naše na periferií této říše. tvoříť v celé své délce od
Chebu až k Jičínu. podél Rudohoří až ke. Krkonoším
severní hranice oproti říš německé.

V ohledu uárodehospodářské chová v sobě. naše
diecése nejhlavnější ceutra industrie království českého 11poDolníchRakousíchceléhoRakouska.© Veletok[zihe
se svet paroplavbou. s dvojitou drahom na obojím“ břehu
a x rozsáhlou 4 hustou sítí železnic. tvoří tepnu tělesa
království českého 1 odnáší a přináší nejen zboží Inate
nélní. ale 1 zároveň rozhěné zhoží idedlní: ilee. nazory
mboženské. tee. mázory národohospodářské. soemální. po
htické 1 tudíž patrno. že diecése naše všechno v sobě
soustřeďuje. že uzáv sobě jakýst soubor všech těch vzi
cných ideí, které jako kvas mohutně hýbají a prosvcují
veškeré vrstvy hla českého 1 učmeckého. a to nejeu
v Čechách. ale i v celá Rakousku. ba v jistém ohledu
L mimo Rakousko.

Ziká se mi, že tuto fást veřejného Života našeho lze
dobře porovnati se Živelníůmísiuní v atomech. v prvcích
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tělessvětaviditelného.© Nežsesíly.tydlezákonujmvlastních| urovnaly.tvořilysurovemneurovnanou-hmotu
— tohu vabohu. jako praví Písmo svaté Ale Duch Boží
se nad tímto tohu vabolnt vznášel 0 slovo Boží zavznělo:
Budiž — a stalo se. Bndiž světla a bylo til.

Dvojí lou zzikladní,jak přirodopiscínat dotvrzují.
uspořádal Duch Boží tvurčí viditelný svět: silou mecha
nického pohybu ze silou tepla s světla. Jedna bez drahénepostačí.© Wak.podlélkí4řídíseslonmechamkytěles
nebeských — ale vystvdnuv. abveh se populárně vyjádřil.
— nemá dostatečného teplu 0 proto mit MĚSÍCEnení ŽI
vota. není an1 for am Etna. nýbrž. vystvdlé ledovité
hory. doly 24 planiny.

Veleectěné shramáždění! | při obrození světí Vy
kupitelem „Ježíšem Kristem. se vznášel Duch Boží nutmalýmkrahemsvatýchapoštolu.vdenpyvnícho letnice,denseskání| Duclutsvatého.Asvatízipoštolovétm
nesměli se dříve rozejíti do celého světa. aby jej obnovil,dokudnepřjahDuchasvatého.— Etpraecejnteis:sedete
m civitate donee mdummní virtute ex alto.

Nilv. které tento Duch k regenerace světe do srdcí
apoštolu a do srdcí věřících vložil, byly: justitae et chat
ntasx — spiěavedlnost a Láska (Výborně) —- mitor zutetu
eorum erat charitas — větší však z nich byli. láska.
(Potlesk) Ano. velectěné shromáždění: Dvojí sílu vládne
1 ve světě duchu. v. živote veškerého člověčenstva: Ju
stitěe et charitax.

Justitit est. fundamentnresnoruní sprave
dlnost jest zákkulem království. (Výborně) a chanitajestdokonalostspravedlnosti© JFustitiuvesvětleduchu
odpovídá mechanické Innotě ve světě: oboje síly vykazují
Jednotbvým dlíltam celku světového odměřené jin dráhy.
aby nenarazíy 24neurazily jiméch. Ale jako síla mech
nická bez teple a světla. života nedá, tak. ani justitia
sn o sobě bez kisky živote člověčenstvu nedá. (VY
hornč“ Potlesk)

Nuže. velecténé shromáždění, přinášeje pozdrav ka
tolíku Cechu a katolíku Němen dhecése litoměřické. pro
naším zároveň nejvroucnější touhu a přání Jeho Exe
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našeho nejdp. biskupa dz EB. Schoebla (Sláva !). ro
dkika diecése kralovéhradecké a všech katolickéch Čechů
4 přemnohých Katohekých Němeu. by sjezdy katolíku
Čechu přispěly k upevnění tohoto přesvěděení v svácích
všech. účastníku: -Jen spravedlnost a láska křesťanská
nání ká Života 4 první místo mí Láska. (Výborné)

Spravedlnost dává každému. co mu patří: Nuun
vune; sprwvedinost přivede uznání rovnocennosti obou
národu — Cechu 1 Němeu. (Vvborně l) Z rovnat ennasti
obou národu plyne rovnoprávnost (Výborněly jejich. Čechu
1 Němeu. a život rovnocenných 26 rovnoprávných roznítí
a udrží teplo 4 světlo Lásky. křesťínské. láska pak dí
mírozeosinír ČVvborně Potlesk.) ne. spravedlnost:
láska dají st polibení smíru.Přimášeje| pozdrav| decése— litoměřické© pronáším
Vototo přání Induanuní virtute ex alto: oblečiné se. silou
s nebes, stou Ducha svatého. kteron SL mme. VYDrOsit
po příkladě svatých apoštolu modlitbou.

Dovolte. abych ke konci pronest ještě jen několik
slov. Přichází | pevnosti tereziuské 4 přicházím do
pevnosti královéhradecké 4 nacházím obě v. rozvahnách.
Odborní znaler poučují. že tyto pevnosti. které minulé
století postavilo. že nvní nejsou s to odolatí novověkýmnástrojubouracím4novétakticevojenské.© Příštím
rokem skovíme jubilenm piudesátiletého slavného peovátní
Jeho Apoštolského Veličenstva. našeho nejmmlostivějšího
císaře 4 krále Františka Josefu Proto, když k této zdejší
pevností jsem Šel. mně mně napiedlo. abvehom na miste
oněeli vom nedostatečných pevností položih v ruce Jeho
Apoštolského Veličenstva darem jednu velikou pevnost.
která se skládá ze srdcí věrných katolíku Cechu 4 ka
toliku Němenu.sloučených ne maltou. ale láskou ato
pevnost tz rozkládala by se nejen na dvou malých hadech.
nýbrž. rozkládaké by se kolem velikých vysokých or:
neboť tato láska byv. spole veškeré katolíky Němce.
veškeré katolíky Slovany v celém Rakousku a utvořila by
nerozbornou baštu: kolení víry sv Cyrillu a Methoda a
kolem trnu habsburského. Proto přinášeje tento pozdrav
zároveň přináším toto přání: ut justitze e£ pax oxculentur.



aby spravedlnost ze káska st daly polibek síra“ (Vý
borně Potlesk !)

Na to uděleno slovo dp. Josefu Vóvodovi, předsedovi
literární Jednoty Našeho Domova v Olomouci, který promluvil
takto:
VaseBiskupskáMilosti3-Slavné— předsednictvo,drazí

přátelé!

Přináším bratrský pozdrav z arcidiecése olomoucké.Přinášinzároveňpozdravzjednoty— NašehoDenova.
v Olemoncí založeného za trojíne účelem 4 sice: Ahy

vydávala tato jednota Časopis populární, v duchu Kato
lickém psaný. jehož předním účelem jest lid poučovati.
A kdo jest to. kdo úkol ten plní? Jest to »Náš Domov,
který vychází již šestý rok a. Bohu díky. rozšiřuje se
utěšeně po našich vlastech. v Bosně ana 1v Americe.Jednota— NašehoDomovamáúčeldruhýten.podpo
rovati vubec dobrý katolický tisk u nás v Čechách. na
Morave a ve Slezsku. Třetím účelem nebo právem této
jednoty jest. že smíme pořádat: přednášky poučné, schuzea lavnosti. Jako mezi mecenáši katolického tisku vubec,takijnezimecenáší— NašehoDomova— jmenovatisluší
Jeho Biskupskou Milost. (Potlesk.y (Od téta tedy Jednoty
přinášůn pozdrav srdečný. ale zároveň též přání vroucí.
aby tento slavný sjezd katolíku českých přispěl platné
trvale k našeinu shlížení se. ke sdružení a svornénní spa
jení na obranu naší svaté cvrilomethodejské víry 3 nt
seho svatováckuůskéhojazyka. Praví, že přejeme tomutosjezdu.abypřispěl.abvchomsesjednotili— Nebylosnad
tak trudné doby v dějinách českých jako tehdy. kdvž
Čechové mezi sebou byli rozdvojeni. Tak jest) Proto
pravímže jest ntu nezbytně potřehíjednoty a svornosti.
(Tak jest). Tato svornost. tato jednota jest mím jen
tehdy možna. když věrně budeme státi ma pude církve
katolické a jí se říditi. Církev katolická jest jediní s to
Jednotiti národ máš tak. smutně. rozeštvaný 6 rozbitý.(Výborné)Církev.katolickástednotikavšechny| národy
na relé zemí 4 jeden národ Český nedovedlka by sjedno
ití awsbratřiti 2 (Potlesk. „Jest to naší povinností 2 pod
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mínkou, chceme- uhájití svojenárodní existenci, abvehotsespojili4tona.půděcírkve.katolické— (Takjest
Vždyť tomáš Spasitel, když se. ubíral nz svou poslední
cestu, kdvž konal tu věčně pamítnou 4 krásnou modlitbu
velekněžskou. On prost: -ut omnes umim Sint. abychom
všichní byl svorni, abychom všichni byli sjednocení A
proto pravil jsenu že přejeme tomuto slavnému sjezdu,
aby se am podařilo docití jednoty v národě našem a
sice na základě katolické církve, nebot ona jest jediná,
která muže tuto jednotu přivést. — de. zároveň pořá
dziníní katohekých sehuzí. katohekých manrfestací, kitolickéchsjezdu.© Anášdnešníslavnýsjezdkrálovéhradeckýonjestzajistétakovoumanifestací.— "Tentosjezd
jest takřka. abych užil porovnání národního. tento sjezd
jest kapkou. vláhou. které jest zapotřebí ke. vzrustu 4zmohutnění— Náš.dobrýrolník.o kdyžpočínajípodkati
úrodonosné kapky. on se modlívá: Pane Bože luušť —.
bonšť. A ji také volám slovy našeho zbožného rolníka:
Pane Bože houšť — houšť takovéch sjezdu, manifestací,
takových kapek. aby z nich též povstal úrodný dešť. Na
našich sjezdech katolických. ma našich manufestacích. na
naších shromážděních: poznejme se, sbližujme se. milujme
se Pán Buh nám. požehná. (Potlesk.)

Po pozdravech vystoupil za všeobecného jásotu a
volání „Sláva“ na řečniště osmy slavnostní řečník, Nej
dástojnějšípán Edvard Jan Nepom. Brynych,
biskup královéhradecký, kterýproslovilřeč:

0 otázce Školské.

Slavné předsedmetvo Katolického sjezdu. drazí přitelé!

Má tuiluaviti o otizce nejduležitější. o otázce skolské.
Nebudiž nikom divno proč. právě biskup. chcemluviteoškolství— Myslím.že.jsenísebez.příčiny

k této řeči neodhodlal. Bvlť jsem zajisté tojá učetteletveškoleobecnéa.tovjednotřídkácho vesmeckých.1ve
městě zdejšíny ve škole ve mnohé třídy rozdělené. Přišel
jsem jako učitel clo školy před provedením nového škol
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ského zákona -- tedy ještě da školy staré — 16vyučoval
bent ve škole nové. ——Nad to pak byl jsem učitelem
hudoucích učitelu jakožto professor katechetiky a metho
diky, — Tolik chtěl jsem předem řící na svou omlnvu.
Dotmnívám se. že nebude škoditi. jestliže i katolický
biskup. královéhrodecký biskup. český hisknp veřejně 6
školství promluví.

Pravím katolický biskup. Komu totiž. ne-li Kit
tolickému Inskupovi, na předním místě náleží veřejně ollá
str katohcké zásady © vvučování 1 vychovávání, o skole ?
Jest toho tím více zapotřebí. poněvadž tak mnozí slovent

klerikalismus ustrašení se. donnívají. že katohci
nechtí mc menšího. než školou udržovatí Jil v nevědao
mosti a slepé poslušnosti.

Pravím královéhradecký biskup.— Ve zdejším
tnesto Hradci Králové ustavil se totiž spolek katolických
učitelů. Oznammaji.že já osobne11 vznik m1 ovedenítétomyšlénkyžádnýchzzáslulůtaktneř— netnsin.
Spolek ten povstal jen proto, že katoličtí učitelové 4
učitelkys bolestíhledí na zhoubné působení lihe
ralismu na mládež. Hrdinské tyto povahy sešly se ve
spolek. aby se posilnily v přesvědčení, že mládež jen
náležitým vychovánímnáboženským nabývá pevného
základu pro mravnost a blaho. Řekl jsem hrdinské po
vahy +. Jest to jistě hrdinstvím nedati se zaleknouti strazákem© porobvučitelskéhostavuavvdatíseposměchu
4 potupe. jakých jsme se v novinách náboženství nepřá
telskéch dočetli. A. proto myslím. že mluvím ze srdce
všech zde přítuuných. když jako náčelník křesťanskéch
voju decése naší, vokám: Vzdejte čest Výborně! Ve
borně l Sláva katolickým učitelum')

Pravím český biskup. Kde xe už i ve sněmovně
ozve hlas. že by škola katolická nebyla s to vychovati
maádež. která by. svou vlasť nezištně milovala 4 horlivě
ku povznešení národa českého pracovala. tan jest zajisté
čas svrchovaný, aby promluvil biskup. Čech. rodem. jitzvykem.srdcem,pracíaskutky.(Bouřlivé| potleska
souhlas.)



I45 —

Polik tedy nz oliva. proč z vůle pp. pořadatelu
tohoto našeho sjezdu řeč © škole převzal biskup sám.
Nemýlim se snad. dím-i, že 1 v mysl mužu, kteří uzná
vají blahý vliv náboženství na výchovu mládeže, nena
lézá škola přesně katolická tolik ocenění, jak by zaslou
Zila. Myslím. že u lepších jest toho příčinou spíše nedo
rozumění. nežli vášeň a nepřátelství; 4 proto k odstranění
takového nedorozrnění chct nvní promluvit © škole.
jakou dle zásad přesně katolickéch býti má
čihipředložímzásady katolické církve o škole.

První zásadu katolické církve © skole vyslovuji
větou: Škola budiž pramenem dokonalé vzdě
lanostu.

Co jest vzdělinost? Myslím. to že připustí všichni.
že to jest jakési ušlechtění. povznešení a zdokonalení
člověk.

V naší kathedrále vidíme obrazy. svatých osob ma
skle v oknech. Je-li tim. nevvníká obraz; jestliže však
je proniknut světlem. ukazuje se v celé své ušlechtilosti.

—"ikovým něčím. jak to světlo pro ten ohraz na skle.
jest vzdělanost ve smyslu katolickém pro obraz Boží -
pro člověka,

Člověk totiž nejpry potřebuje vzdělání rozumu.
Světlem pak. rozumu jest pravda. Pravdou nazval

kdosi všecko to, co skutečně jest čilt co bvtuje. A co
tedy jest? Jsou tu především věcí kolem. nás. které
smysly poznatií mužeme — řekněme příroda hmotná
se svými nehmotnými sin Jest to pak koruna všeho
toho. člověk. bytost. která o sobě ví a dle jistých zá
konů myslí. Poznání přírody a člověka jest pak zajisté
nějakém světlem pro člověka, a to tím více, auf se právě
tím to, Co v más myslí, náš rozum hystří.

Ale s pouhým poznáním tvorstva nespokojil se
nikdy žádné velký duch. Odkud to vše pochází. co po
znávám2 Kdo jest toho Puvodcem? To jest to. co
každého myslícího tvora musí zajímati. Jaký a kdo jest
ten. kterému lidstvo říká Buh? -—Já jsem, který jsem.
tak — dle úctyhodné knihy —- průví sám o sohě. Co
to jest? „lí jsem. který to. že jsem. nním sám od sebe

IO
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ad věčnosti. 6 to ostatní o čem říkáte. že to taky jest.
jest to jen vulí a mocí mou.

Nuže! Poznání toho. které jest sám l sebe, jm
zmíní Buha. to jest teprv to. co jest pravým světlem
rozinu. Dn jest. který jest. on vlastně jest Pravdou.
A skutečně. Knize písem dí o něm: Buh jest pravda
Pozníní Boha a jeho tvoru -— poznání pitvdy —- čti
pravda tkto pojatá. to jest pramen vzděltností dle zasidkatolických© Pánové!Katolickácírkevchre.abyduch
hdský nehleděl jen k zemi. Om nm praví: „Jako orel
nes se vzhuru. výš a. výše vystapuj a. neumadlévej. až
Nejvvššího uzří oko tvé A katolická církev praví to
1 obecnému lulu 1 dětem ——ze prvé tím dělá z dětí
učence a co má za to? "Ti kteří samí po způsobu
zeměplazu jen po té zemí se vlekon. © poslední příčině
všedh věcí nepřemýšlejí. ti křičí: Církev zatemňuje. Usudekotomponechávímetěnémushromáždění.© (Výborněa
hlučné projevy. souhlasu od té chvíle provázely každé
slovo Jeho Milosti.)

Ačkoliv však pravda dle zásad našich jest světlem
rozum proobraz Boží 4 základem vzdělání, nepostačuje
ona sama. Člověk má totiž 1 vuli. Co ast ty obvazy
v kathedrákách našich činí tak milým? „Je to jen to. že
jsou světlem pronknutv 7 Nikoliv, nýbrž 1 to. že pomocí
toho světla září z mich veleba jakási. které se říká Sv:
tosf. Ant největší spustlík nenbríní se takovému dojmu.
A co je svatost? Je to předevšímsjednocení vule
Jidské s vulí Boží

Za dob našich mluví se o mravnosti která jmé je
možná. batprý 4 lepší. je- bez Boha. Ale ca je mravnost 7Jetozachováníjistýchzákomt— Daljsemsrjesám?
Mikoliy i V dmší mé jsou. výchovou byly jen probuzeny.Gvyššíbytostijezá.tommjasněpovádá| svědomí.
Nejsou-lů ale ad Bola pako kdo mí právo ukládati mi
odříkání se rozkoše at přemálsíní sobectví? Nikde nz
světě. Tenkrát dusledným je amarchista. divoch. harbe,jenžjensvujpudnásleduje© Tenkrátklesáčlověkpon]
sune zvíře. které aspoň předení svém se spravuje. člověk
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ale. jenž by sám sobě byl zákonem. dravce 4 němého
tvora horšíhu se. učiniti muže.

Co jest tedy dkile, čím krom pravdy ušlechťuje se
člověk 2 Jest to zachovávání zákonu Božích, jest to ušle
chtění vule mravností čilt konáním dobra. Ale kdo jest
ten původně dobrý ? Jest to opět Buh.

Konečně m člověk krom rozumu 4 vule ještě to,
čemu říkáme srdce —-čilů te schopnost, pomocí které
taužeme míti v tom neb onon zálibu.

A tu pravínu že k ušlechtění, ku vzdělání člověka
nálezí 1 ušlechténí srdeč -záliba v kráxe.

kdost z velkých mudreu tázal se: (Čo. jest krása?
A odpověděl sr: Krása Je odlesk pitvdv; ale tuším plný
výměr krásy že zní: Krása je odlesk pravdy a dobra

Vudíme obraz. Jest odleskéem toho. co jest čili
údleskem pravdy. Jest na př. vyobrazením něčeho. co
v přivodé skutečně jest. ale jest odleskem zlého. budí
záhhu ve zvířecí nízké lahode, strhuje ke zlému to
prosím dle názoru. katolického není krásou. kterí by
moli šlechtit.

Vo jest tedy velectení. zakladní zásada katolictví ©
vzdělání člověka. Jen ten obraz Boží, který jest pro
niknut pravdou. dobrem 26krásou. vkistné však Bohem.
jest ušlechtilým.IXdomnuíšvysší.ušlechtilejšízásady.| přistupblíž1
vvlož je poctivě. Nas. však nemaje nc. Jepšího —
nech radovatí se z toho. že nene cirkev. která tak vi
soký pojené o vzdělaností nz. Nech radovati se nás. že
drah nám církevtuto vzdělanost žádá od skoly.
ze v tonto stavslu vyslovuje jjiko zakladní zásadu o škol
větu: Škoke budiž pramenení dokonalé vzdělanosti,

Namnítej: Že všeho již předem čonlí náboženství
Ano privdu díš: Abv skola byla pramenem

dokonalé vzdělanosti musí býti náboženskou.
A proč? Protože dokonale vzdělaným býti jest pro

niknutu býti Bolrlem. jakožto nestvořenou pravdou. nej
dokonalejším dobrem 24 nejusšlechtilejší krásou.

Proto žádá katolická církev nejen. aby se ve skole
nepěstovaltn duffeventisnus. čili úplné mlčenío Bol.
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Nebot. bude-li se o něm mlčeti. nepoznají ho žáci. Sklesli
by pod pohany. kteří Bolit ústlovné poznatí hleděli "Tímvicexe.ohraditi| musitneprotifomu,abyseveškole
vvučovalo v duchu úplné nevěry v Boha osobního. ať se
te jmenuje nutterilismus. pantheisnus. atheinsmus, Proč ?
Protože atheismus je vyhlášení člověka za takového, který
není vázán žádným zákonem ami. nikomu není zodpm
věden — jest to v dusledcích heslo: X1 Buh. ní pin.
Jest ta zničení mravnosti. návrat k. barbarství a
spoustě.

Nepostačuje měn. aby žák někdy neco slyšel ©
Bohu a o poměru človeka k nemu. ale jen od. učitel

jednoho. Neboť jako jen proniknutí celého člověka Bohem
jest dokonalým vzděláním. tak také jen ta škola vede
k dokonalé vzdělanosti. jejíž celé vyučování proniknuto
jest Bohem: a mimo to mlčení o Bohu při jistých před
mětech školních jest inchfferentisnnis.

Uči-h se žák jazvkum. nechť se obdivuje maci 1
moudrost svého Stvořitele. které právé tím povýšil člo
věka nad zvíře. že člověk myslí. úsudky tvoří 2 je větami
pronáší, a to. co mysl. pak 1 ústrojím tělesným « jinýmu
sděluje. —

UÚčí-lise počtářství. ať se učí znáti toho, kter
zákonv počtářské vštíml do ducha lidského 4 na základů
těchto zákonu svět veškerý, běh země a teles. nebeských
podivuhodně sestrojil.

Učí-h se přírodu znáti. necht se diví všemohou
cínu Puvodci podivuhodných stí přírodních k- jistému
účelu pracujicích. nechť se klaní Tomu. jehož moc 1 mou
drost. dobrota a láska záři z ústrojí jak. jednotlivých
údu organismu. tak 1 z celé jeho soustavy.Tentonášpožadavekplnilinejvětší| přírodozpyteí,
Na příklad slavný hvězdář Kepler vždy posmekl, kdy
koliv jméno Buh vyslovil To pocítil Linné, který jak
známo, vystihl podivuhodný řád v rostlinstvu, an pravil:

Boha jen jako ze zadu kmitnouti se. viděl jsem, a
užasl jsem.

A konečně učí- se žák dějepisu. nechf není mu
jen nahodou nakupeninou Jidských činu — často právě



těch nejhorších ——ale ať poznává žák 1 tu. že ten. který
je Puvodeen člověka, v život národu též zasahá. aby
ukázal svou moc. moudrost. spravedlnost. lásku s tilo
srdenství,

Ale s pouhým poznáním Boha nelze se spokojiti,
jako pouhé poznání pravdy není ještě vzdělaností,

Veskeré vyučování má směřovat k tomu. aby vile
Bohu. jakožto nejvyššímu dobru. podrobena byla. čili aby
vule žáku plníc věčný jeho zákon vždy vohlků to. co
jest dobré,

I když totiž člověk pozmí. co jest dobré, ano když
pozná. že dobré jest to, co zákon Boží přikazuje. přece
kloní se vule ku konání toho, co jest zlé — Již la
timský Iisník řekl: Video meliora probogue ——deteriova
xegnor. — Vidím co jest lepší 24schvalují to, avšak to.
co horší jest, činím. Nikdo z mis neupře, že tuto smutnou
pravdu sám na sobě zkusil — Zzt novější Bohu odci
zené doby se často sléchá, že jest dobré bez ohledu na
Boha — neb na trest neb odplatu ———Rrásně zní ta
věta na. pohled. Ale vyplynula vlastné z ldské pýchy.
která mysli, že člověk vlastní silou bez Boha muže býti
dobrým zepři tom nebere ohledu na nepopíratelnou skibosťldskou.— BiísníkSchiller,zkusivsámnasoběskahosť
přirozenosti naší pravil: () chosti, podrž st svuj věnec it
nech mne hřešiti. — To jest jinýmu slovy: Zi tu chválu.
že to jest krásné — býti otnostným. nebudu přemáhati
zlé náklonnosti své.

Proto Katolbekou zásadou jest: V. konání dobrého
člt toho. co Buh poroučí, buď vule podporována Bohem.

Zlo sy hříchem proti Bohn a vedenbuď žák
k jeho se zdržování proto. že to L Boha vzdaluje, že
to Buh trestá. že to je nevděk proti Bohu. Dohra se
konej. že to Buh odplati, že se tím prokazuje vděčnost
k Bohu a že to s. Bohem. budoucí 1 nynější“ hlaže
ností naší sjednocuje.

Velectění" Kdo měl někdy příležitost pozorovat
dítě a do vmtra jeho nahlédnouti kdo vedl duchovně
nocluu vo němž ozvalo se pokušení, ten Ví. Že manybývávšeckojinémluvení,jenmyšlénka:© Buhtěvidí!



Kterak bys mohl takto hřešití před Bohem- ——pomohla
m kověnet VÍtezství.

Konečně, poněvadž © srdce vzděláváno býti mu,
díme: Veškeré vvučování buď zálibu v odlesku
Boha jakožto věčné pravdy a. nejvyvššího
dolby at.

Odstraňuj se od žáka vše. co svét sire Krásou nz
zývá, ale > výronem je Iží neb. hludu. co. strhuje Kv
zlému. Ať je ta zpěv, ať je to kresba neb malba. ať je
to báseň neb úkon řečnický — vše budiž odleském Boha,
pak je to v pravdě krásou jen pako to. vzdělivá a
ušlechtfuje.

To jsou hlavní zásady naše. které Žiidají skolu ná
boženskou.

P. T. Tážu se. proč asi nyní ve světě tolik. odporu
proti škole náboženské, kdvž tak. vznešené json její zá
sady? U nmohých mec.jiného. než opakování toho. co
četli v novinách: u mnohý ch. však nie jiného. než. ta
smutná vlastnost naší přirozenosti: Video mehort pro
hogue -— deteriora seguor.

Ale zase právě. proto ti. kteří ta. mehora — to
lepší — následovatí dlitějí. rozhodně uilují škoht ubo
ženskou. — Jen odpor proti Bohu budí odpor proti škole
náboženské,

Kdvbv ze srdcí lidských vymizel odpor tento. který
v kořen svém pýchou jest. jako jedněmi ústy 4 jako
jedním srdcem volali by národové k zákonodárecum: Dejte
nám školu náboženskou!

> >
*

Ale tu přicházíme k něčemu. co obzvláště zase ne
rado slécháno bývá. a to jest: Skola. má-li vésti k doko
nalé vzdělanosti.musí hýti konfessní

Vím. že toto. slovo mnohého již předem zaráží
(Coz nemíte dost mt Bobu vůbec — tak se namítá —
k čemu tv články vírv. k čemu ta příkrost konfessní?
V Boba přece věří všecka náboženství. A. mnohém zdá
be. že nánutka tato vrcholem jest moudrosti Ve skuteč



noste však jest hotovo nemoudrostí čili zásadou zdra
VERNLO FOZTMU NO DLOČIVÍCÍ.

Mí- totiž skoků proniknuta býti Bohem jenž
jest pravda dobro 4 krása, IINITNÍ:

1. poskvtovatt pevné přesvědčení. že Buh. sehe
vedemaá osoba skutečně jest. „Jest ovšení: pravdu že lze
jen rozumem domoci se přesvědčení. že Buh jest: ale
nzeprotí om vidíme nejen mt národech nějakého vzdů
iné před Kristem požívavších. ale nyní n dech učených
L neučených ——že kde. opuštěno jest křesťanství. kde
opušten Kristus — tam mizí 1 radostné z pevné přesvěd
čení © jsoucnosti Boží. kde není Krista. tm dnes. po
chvbovačnost, tam skepsis až 10. Bohu. tam duše. která
tak horoucně lační po Bohu. bídně živoří ast jako souchotinářvohledutělesném.© —Pročvalnáčástnašeho
hu ještě nezvratné věří v Bola. proč. právě duše lidu
našeho odpočívá a plesá v Bohu svém 2 Proto že to jest
hl křesťanský. Jen křesťanstvítotiž je soustavou do
kázanou. Kristus vstal z mrtvých! Toť událost dl
jepisná. kterou zvrátití nelze. Stvrzují ji svědkové nepřed
pojatí, dříve pochvbující. pako očima. sluchem 1 himatem
přesvědčení: svědkové, kteří přesvědčivše se stntí speče
tili svědectví své. Nad to jest 1 ve světských dějimach
v Josefu Flaviu událost G zaznamenání,Xprotomžádnáchytrostamvěda.nižádmí| zlobu
an nevědomost. nemuže zvrátití křesťanství. Kristus vstal
z mrtvých; vše jest dokázáno. čem o Bohu učil A co
z dalšího oboru pravdy to nejduležitější 1 to jest do
kaázáno. Totiž: Smrt je počátkem: život nového. člověk
bude věčně žíti. Zivot tento jest přípravou budoucího,

A zmíníme- se aspoň. že není učení. jež by vzne
šenější zákon mravní podávalo. než čisté křesťanství, jmk
sm chzpete, proč. cheeme skolu Bohem dle wmky Kře
sfanxké pronkuutou. proť cheeme školu křesťanskou.

Ale proč tedy. nesnesou se jednotliví vyznání ki
sťitnská čili jednotlivé kontesse křesťanské vedle sehe 2
Proč. cheete školu katolickou? Vždvě smud přece
aspoň křesťané v téhož Boze věří. ba i v téhož krista ?



Ant to není správné, 6 pochází 1 toto Lvrzení z ne
znalosti jednotlivých vyznání. Tu odvádí od pravdy uměle
u nás. vypěstovaná nechuť ku. katohetví 4 náklonnost
k protestantismu. (item privdy se nedoděláš. ten zavzdínabezcestí.| Rozumužívej.tojesttenpanovníkvdušitvé.jemužnápodrobenbýticit6vule.© AnželAco
praví rozum citu neb vášní neotročicí © Bohu křesťanských
kontexsí ?

Kalvín — puvodce vyznání helvetského ——učil,
že Bul psté lidi předurčil pro nebe. jiné pro peklo. 4 žejenchčinynatomničehozměmtinemohou.— Zatomu
řekl Lvther — původce nynějších iugspurských — žeKalvíndělázBohutvram.© Nuže!JestejnýtenBuli
helvetskýa Intheránský? Není Naproti tomu zase uther
učil. že jen víra prospívá ku spasení, a skutku dobrých
že třeba není. — K tomu zase přvvíme nv: Tato něení
dělá z Boha osobu. které na mravnosti, 4 tedy nt činech
lidských taky nezáleží.

Jest to tedy. opravdu. tentýž Bulu jejž vyznávají
jednotlivé konfesse? Není!

Což divu tedy. že mv katolíci tu. zásadu íme:
Jen jeden jest Buh. jen jedm jest pravda. A tou je
danou pravdou nechť proniknuta jest škola,
A tuto jedinou. neziěnnou 24nezměněnou. zLtoho jedi
ného. vždy a pro všecky stejného Bolut hlásá m to pu
vodní. od IRriste skrze Petra 1 s ním sjednocené nástupce
apoštolu lklásané a. přispěním Duclut svatého v. Čistote
udržované křesťanstvíkatolické

A proto. poněvadž nám záleží na tom. aby pravdou
čistou proukuuta byli školku a proto. poněvadž kde
v myslích není pravdy Čisté ——není: dokonalého vzdě
lání. proto žádáme skoby Bohem dle katolického učení
pronikuntou. Žádáme -kolu katolickou.

ÓOv=imle pr smne zase. jedhnýémpoznáním prsy
není poslouzeno.— SLoka nemá jen učit nýbíž 1 vychová
vati. to jest vulr žáku k plnění zákona Božího přivoditi.
A tu jest přesvědčenímnaší že veliké, opravdu božské
náboženstvínase slabé vůli naší 1 nadpřirozené
posily poskytuje. st to to měron, jako žádné jiné mábo
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ženství. Míníme tu hejeh slovo Bozy 1 modlitbu. ale ob
zvláště. svátosti Naším svatosvatým ——-—zkušeností
stvrzeným přesvědčením. jest. že řádným a častějším při
jínaáním svátostí vide u přemnohých se tak. upevní. že
po dlonlíí léta. dovede vítězně přemíhatí těžkou vimu ba
že 1 zdokonaluje. Což divu. že k výchově mládeže žá
dáme pomocí našeho náboženství: což divu. Že sb pře
jeme. aby školku 1- k. vůli výchově čili upevnění vule
v dobrém byla konfessní, katolickou, ne polovičatě. ale
přesně 4 upřímněkatolickou.

Á poněvadž k zákonum Božín patří 1 předpisy
o bohopoctě, stojíme též © to. aby dětí mvedeny byly
Boha ctíti dle zákon naším náboženství | stanoveného
— tedy na prváu místě obětí těla 1 krve Kristovy;
pak ovšem všemu náboženstvím naším předepsanýémi úkony.
pobožnostiní vnitřním 1 Zevnějšímu,

-AX že 1 pro obor krásy. jížto se duch. lidskývzdělává.duchasvéhonáboženství| Židkíme.to.astnení
dhvno tomu, kdo me příklad pohlédné n velebný v guthickémslohuzbudovaný©upravenéchrám.— Patrnotu.
AČ. se. Lu VVZÍ OZÝVÁ zpev. ať se tu koná svatá oběť
slavně, ať se hledí jen na hadova samu, tu že právě
jest odlesk pravdy 24dobra, jest to odlesk Boha dle nasi
— jak říkají konfesse.Že sice vše Bol v posvátné
baz se koří. ale přece se raduje předtnchou oslavy ne
beské. zde krása ta sice pozemská jest. ale k nábožnostinutí.vzhurupovznáší© NužetNic.jinéhoneníúčelem
školy katolické, než aby duše chovancummších takovým
velebným © svatým. ohrámenm Božín byla Kdo moudrý
chtěl by. aby radeji byla obrazení vojisté sice smyslu
krásného. ale dolu tihnoucího domu. jenž odleskem. jest
pyšného odporu proti Bon. odleskéem rozkoše ad Boba
audtrhující ?

Velectěné siromaždění: Devatenacte set let pusucírkevnanárodyevropské.© Vinužepotechdevatenáct
set let bouře času 4 lidských vášní dotkly se ©jí Ne
zapívátu že až 1m suných náčelnících jeji uvázkt nejakáskvrnaslabostílidských.© Alesnďtespravediivé©eelku.— Tážíse.pročastoEvropapředčilavzdělaností



všecky díly světa. proč zast pevné drží on prapor světy
piko vudkvně v rukon svých ? Proto. že byla kře
sčenskou. katolickou. Proč ne příklad řinsko-řecká vzde
anost pohanská, proč m příklkul nynější čínská daleko
zustaké za evropskou 2 Protože Evropa bla katolickému.
Ptejte se. kde z divokých zmeh aspoň. nevzdělaných nt
rodi evropských učinil národy kulturní? Církev katolická,JakosoudcovéBohupřísahouzavázaní,| kteříchtípře
konati vzšeň zlou ©miklonnost dobrou ——zkoumejte dějiny.aodpovívánímepříkladprotestant| Wiiller:| ez
jepežu byla hy. Evropa zemí divochu.

Hledáte-li. učence. Hlosofv. Hlolosv. matematiky,
astronomy — hledejte je v církví katolické a naleznete
je. Hledejte hrdiny ctnosti na jevišti světovém -— hle
dejte je v úkrytu celly klášterní 4 nebo v chaloupce
odlehlé — naleznete je v cirkvi katolické,

V každém století. 1 když země se chvěla rvkem
válečným. když pmstly mravy a surovost řádila ——vždy
4 vždy najdete v církví katolické hrdiny kísky. pokorv,
oistotv, tichosti. Z temných mračen. jež odchélením xe
od zákonu katolického náboženství stahovaly se mad ná
rody. září přece v každém století hvězdy světe našich
-hvězdy velikánu v ctnosti.

A odkud všecky zjevy, římsko-pohanské vzdělanosti
ku příkladu ochromena mravnost pochyvbovačstvím o. Živetvěčném.rozpoutína| poživavost.o jakožtajedinýcíl
života. poskyrnéní manželství, rozklad společnosti ?

A proč vidíme zjevy tyto dnes v životě národu ?
Proto že jsme smíšeninou křesťanstvé s- pohanstvím pod
puénem berahsmu. Kde v rodině. v obci. v říší převkádi
dnes polznství tan to jistě znáti jest na újpíuku
mravn. pořádku. spokojenosti ano v celku až 1 blahobytu.
Laberalismux se neosvědčil, než. jako reakce, návrat kupolumství| kterécoslomravnéhovlivnmmárodynikdy
x Katohckým křesťanstvím měřiti se nemuže.

A proto vokíme: Pryč © polovičatostí, prvě s tousmišenímnouznašichškol,prvě5tímpohanstvím,| prvě
k reakcí Pokrokem bylo. jest a bude čisté křesťanství 
a proto to jediné promkej škohu naše. "Pento pramen do
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konalé vzdělaností plvů hojně 34 nezkráceně ze studnice
školy naší.Vyslovivše| přesvědčenísvé.žeškola.má-libýti
pramenemdokonalévzdělanosti| musíbýtimiboženskon
o konfessní, přicházíme k další zásadě katolické o škole:
Škola je po právu přirozeném 1 dle zásad kře
sťanských zastupitelkou rodiču.

Prvními vzdělavateli děti jsou. rodiče. Stvořitelem
samým ckíno jest jm to pravo. avšak. uložemt 1 po
vinnost. "Po jasně hlsá přirozenostnaše saní -en
nejvýstřednější nevěra. která vubec mžádného zákon člo
věku daného neuznává. kleské tak daleko. že mnájíc
za svuj cíl jediné smyslnou rozkoš rodič toto právo
bere ze této rozkošníkun 4 sobeuní nepohodlné povimnosti
je zbavuje. 26žití. by stát dětí rodičím brdo z je pozpůsobuzvířsítekspolečněvychovával© Jsoutoposlední
dusledky liberalismu od- Boha odpadlého. důsledky. které
žádají svobodu vášní lidskéch a proto i manželství
L rodinu 4 tydíž 1 vychování dětí: rodiči odstramti
chteji ač 61 zvířat shledáváme. že netky sv ml
ata vychovávají Do jaké propěstí spoustv 1 zhovaeli
losti přivede člověka jako osvěta 36 svoboda velehený.
dusledně provedený odpiad od věčné pirvdv. jak je hlásí
náboženství! Když tyto konce velebeného liberalismu vi
dýme. tím více Ineme ku vznešenému náboženství. které
posvzětnost rodiny lnájí 1 Bohem dané pazbvo rodiču na
vyvchovitván detí.

Zůeme v době, ve které se již objevují dusledky
jednotlivých nenk. Z dusledku je pak zřetelněji viděti
pravd nebo blud. My dusledku nauk. svých se nele
kiáme. X proto privůne: Rodiče mají privo děti své
vychovávati 4 svěřují dětí své škole. aby je zastupovali,
L proto katohětí rodiče mají právo žádatí od skoly. aby

je v dnehu víry katolické vychovával. Natití rodiče
katolické. by dávali dětí 6 vychování škole, která Je
chce vvchovatí20vzdělatijinak jest hezprávím
masilým. spáchaný nz přirozeném.práva rodič A
jestli kde pod jménení Tiberdisním toto nzásilýna rodičích

páse. není to svobodomyslnost, je to zotročení. Jestliže
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někde státní liberalismus vlekl na. popraviště vyzimvače
katolieistnu, odnímal jim život a sttetek. nuže hberadismus.kterýzmocňujesedětíprotipřesvědčení| rodiču.jest
popravčím. který konfiskuje statek nejdražší A jaka
vubee Iberalismus od Bolué odpadlý všecky pojmy a
pravdě 4 právu me hkivu staví. tak. je to 1x. větou.
kterou tek. často sIvšíme: Jestliže by byla škola Konfessní,
tu celá řada mužu 1 žen. kteří se chtí věnovati stavu
učitelskému. ale nemají přesvědčení té určité konfesse.
jest z něho vyloučena. Opravdu ! "Pojest právo m hlavu
postaviti. Dám příikkedy: Jesthže v kostelích dosud kato
hekých smí xe kázati jen katolicky. tu. cekt řada proto
stantských kazatelů jest vyloučena z práva nat fary kato
lické. Aneho: Jestliže jsem. nemacen 4 nám pivo
život svuj sveřití lékaři. který je nejen zkušený, ale ©dle
zásad mého náboženství svědomitý. pako celá řada těch,
kteří by mne chtěli léčiti. jest vyloučena. —-——Anebo:
Má- na příklad katolický otec Slechtie vzítí st do domu
učitele. který je věřícím katolíkem. pako celá řad libe
rálních. protestantských. židovských mornvítoru je vylou
čena. Zkrátka tedy: Bez porušení přirozeného práva
rodču nelze rodičím katohekým dětí brát 4 strkati je
do škol. ve kterých se v duchu katolickém neučí. A ob
zvláštěne tam. kde katolíci musí na skoly pla
titr (všem že nemají jen rodiče právo. nýbrž maji
L povinnost dětení © vychování a vzdělání se starati Ile

našeho vznešeného náhoženství není jitk fo v po
last bylo a jest — otec tyranem. dítete. Rodiče mzují
právo a povinnost — pravíme. Mají povinnost zákonem
Božím vyměřenou. Ano. neostýchím se řící- bude
to jen ke ctí našeho náboženstvý ——protože rodiče mají
povmnost. má dítě právo. Váží se tedy: do pak je
povolán k tomu. aby zastupov:ab rodiče v katolické vý
chově dětí ze spoha hájil právo rodičů. katolických na
skolu katolickou? A kdo jest k tomu povolán. aby hpil
o vypníhal právo dětí rodičů katolickéch na vychováni
katolické. kdvž na příklad rodiče únřeli anebo nedbají %
Bez ostychu pravím: Moderní stát k tom vubec není.
Proč 2 Protože staty HYNČJŠÍNEJSOUVÍCEstaty křesťanskými,



katohekým, nýbrž státy liberálními. Tiberalistmuspak
je soustava, která chce člověka osvobodtí až i od zů
konu Božích: liberalismus jest v kořeněsvém athe
Ústren. -A proto ve státě Iberálním prrunenem práva.
ano až 1 zákon mravnéch —- není Buh —- není Kristu

ale vule lidu. — vlastně vule většiny sboru
zákonodárných. snemoven.A odtud to plyne. že stít
opravdu liberální může. robiti zákony zákonum Božím
odporující a půchatí násilí na svědomí křesťanu. obzvláštěkatoliku.© Odtudtopochází,žestát.čímvícejelihe
rálním. tíme více vypuzuje Boha a Rrista ze školy. Jest
že to větším sněmovny odhlasuje. stine se právem zí
sadu že. radiče Katohětí mají dětí své dáti do. škol
atheistických.

Připouštím, že se mnohé státy. co se týká skolství.
samy všech dusledku bezhožeckéhohberalsmu lekaji.
proto robí zákony, dle kteréch na příklad dětem se ještě
o náboženství mluviti muže do té míry. do které stát
dovolí. Za to ale ve. školách jiných jest volno hlásat1thesis.Nuže!Čoždivu.zeosvícení| uvědomělí| katolíci
volají k takovým zákonodárcum 24státum: Právo naše
na vychování dětí šlape se nohama. Našemu
svědomí děje se násilí. Pod jménem liberálu
stiváte se tyrany katolíků A. proto žádáme.
abyste pro nás katolíky zařídili školu kate
Jickém náboženstvím veskrz proniknutou.

Á tak tuším must by učiniti Iberální zá
konodárci. kdyby byli opravda svobodomyslné. Bohužel:
Laberalstmus svobodomyslností není. (On chce. aby všichni
smýšleli jako on. a kdo nechce. ten se. přinutí. aneb
ASPON DOČUDIUKdyžpakoalekatolícimujísvatosvaté| pritvana
skolu katolickou, a stát. katolickým. není, což jiného
z toho všeho vyplývá, než že obzvláště nvní musí katolíci ©
to státi, aby jejich církev na učení a vychová
vání žáků ve školkách takový vliv. měku aby se jin
dostalo vzdělání dokonalého v duchu katolickém.
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Puvodněstátyponechávaly| vyučováníavychovií
vání cirkvi Uznávaly 4 ctily v církví velikou. Bohent
lidstvu poskanou Učitelku národu. (Jděte. učte všecky
národy <.) Viděly. že církev ovšem. vede lidi nejpry
k životu věčnému. ale viděly též. že výborně vycho
vdvápro Životčasný. Nepopíratelné faktu ději
skvělým jest svědectvím. že kde zářil oltář. tam zářilapoosvěta:KdepozmívánbyldleKatolickéhoučení| Buh,
tun slynuli lidé ©poznáním věcí stvořených. „Jako podnes,
kdvž imisstonářjde k divochum nestaví jen oltář. nýbrž
spolha s ními 1 školu. a kde činí z dí křesťany, činí
z mich lidi civihsované tak to bvlo vždy. A čím více
zakořemla se církev v myslích národu. tím více stoupalo
se úd škol farních ku školám kollegnítním 4 kathedrálním
čili středním. až ma výši universit. 4 to. vše bylo dílem
církve. ovšem od státu podporované ———Vadělť stát zi
jisté: Lepší občany m nikdo nevvchová, než cirkev. Ale
co ještě. zvláště padotknouti musím. to jest to: Kde
vládku křesťanská osvěta tou žilů národové 1. v blahobytudleslov.kristových:© Hledejtenejprvekrálovství
Božího a spravedlnosti jeho. a to ostetní bude vším
přidkíno.

Bylo to něco. co. podobní se dobré křesťanské ro
dne. (tec staré se více a časné věcí dle zákonů Božích.
z jest v tom podporován matkou. Matka pečuje více o
vychování dětí v duchu křesčenském 24jest v ton pod
porovint otcem. Děti pak takto vedené etice otev
Umatku dospívají ve. mravné. ba výborné členy spo
lečnosti lidské pro Čas Života: vezdejšího a připravují xe
pro život věčný.Aleodzavedeníprotestantismu| změnysetyto
věci- Protestantismus dal všecku moc 1 nad církví
knížatum státu a tudíž ©naď školou. A ve státech
katolických. kde úsilím panovníku odstraňován byl prote
stanfisnus. upevníly se pončry podobné. Stát z:sa
hovali do oboru církve. pokud vede k životu
věčnému tím více 1 v pusohení její ve skole.

U nás vše stalo se státním: + náboženství £ škola.
Státní skola obecná byky clo. jisté míry. konfessní. ano

6
»
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z vule státu bvla řízena kněžími. jakožto orsány jehu.
Ale do škol vyšších drala se nevěra, liberalismus. A kdvž
valná část vzdělanců stala se liberální, přišel rok. 1S6N.
Stát stal se státem liberálním 4 škola. beztoho již státní.
stela se liberální A. proto tedy nejsou 4 nikdy ne
budou katolíci srozuimněénís nynější úprtvou školství. A
v přesvědčení svém Bohužel podporování jsom tím, že se
liberalismus jako vychovatel národu neosvědčil
Rozkkul společnosti, úpadek mravů 1 bkthobytu —-soct
slismus 24.2ěeCÁISINUN to jsou jeho vychovanci

Již 1 mírní liberálové praví: Zasáhli. jsme v obor
církve 1 uškodili jsme lidstvu. Není pomoci, než vrátiti
škole Boha, IXrista v plné míře.

Tuším. že jsem dostatečně osvětlit zásadu: Skola
budiž zastupitelkou rodiču.

Ale tu se nám pujde vstříc s nmánutkou: Nyní
jste přiznali že chcete školu opanovat

Nikoly! Chceme jen. co mím náleží, A co náleží
státu, rádi mm přejeme.

AXco je tedy úlohou státu olledem na školu? Stat
ná z starosti Život Časný A právě proto. Že proni
knutí Bohem k vuli životu věčnému je zákkulem spo
řádaného životu časného. mí stát:

1. církví ponechatí svobodu 4 volnost ve škole. ha
Její činnost pudporovati,

Poněvadž však stát má 1 zájmy. které se jehooboruskutečnětýkají.nechťstvytknepředměty.| rozsah
jejich a tomu podobné věcí. aby. škola též k jeho účelum
směřovala. Jak nyní poměry jsou. nestojíme 2 nemužeme
ant o to stít. aby škola se vším všudy řízena
byla církví a jejími orgány. Jest nyní, život tak
roznzuntý. a stát se vyvinul ták. že by se církev odci
ziko až i svému poslání, kdyby ve všem školu spravovat
ehtel: a kromě. toho velkou zadpovědnost na sebe
uvahilé.

Nebude ku příkladu učiti přímo obchodnictvÉ vo
jenství. inženýrství atd. Ale vzhledem k potněruní našim
dáme: (Oběmoci duchovní 1 státní. Spravujte
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skolu k cílum svým na základě zákonu Božích
v srdečné svornosti vedle sebe.

Z této zásady jest pak 1 to viděti, že si přejeme
čkoktkonfessní.ale ne na úkor druhých konfessí
Naším učením jest. že pro uvarování většího
zla -—muže stát trpěti 1 učení s námi se ne
hodující. a proto přejeme každému státem
uznanému vyznání jeho školu.

Ale co soudíte o skole beznábožecké vubec?
Tu ať za mne mluví jistojistě svobodomyslný spolu

zakladatel ústavy severních státu amerických Washington.
které dí: Ačkoliv náhoženským vyznáním svobodu dá
víme. přece o to státi musíme. aby Každý sunerick:
občan aspoň v Boha 1 nesmrtelnost duše věřil...

Nejsem tedy — myslím — příhš velkém kleri

kálem. kdvž pravím: Bezhožecké školy stát ať netrpí. Aproč? Netrpí-li stát sektu, která ma příklad nechce dí
vati svny na vojnu. proč má trpěti školy. které vycho
vávají Jdi pohrdající zákonem každým.. neboť
dusledný bezbožec nemuže uznatí zákona žádného, jemujecílemrozkošaosobníprospěch.© Odpusťte,žeřeknu
nové ne právě hezké slova: Dusledný bezhožec je také
bezzákonec. Proti bezzákoncum nepomohou na konec an
kanony. poněvadž 1 oni mohou z kanonu. stříleti, vždyť
pumy beztoho již pouštějí a do hlav státníku střilejí.

A jak si představujeme ten vliv na správu
skoly se strany církve a státu. co se týká do
zoru na učivo a osohvy?

Co se týká dozoru na. učivo. tu snad je vče již
jasná. Řekl jsem to hned na začátku své řeči. Jmenuji
to promknutím všeho učiva Bohem dle naší konfesse —
o ton by xe měl stát s církví dohodnouti.— Co se týká
osob. čti učitelů předmětu světských. ponecháme věc
rádi státu a spokojdí bychom se rádi s tím, co dělá stát
církvi. Stát nehledíme-h k provilegiím církví jenu
propuštěném - - vykonává nyní právo exdlusivy 1 na Sit
mých farářích. ba i nepřímo na kněžích jiných. Kdo má
tedy smysl pro spravedlnost a práva. musí říci, že není
tminohožádáno. když by se církví přiznalo právo totéž.
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Učitel pohan (hezkonfessní), žid. evangelík, schismatik —
ten by ovšem již předem hyl vyloučen ze školy kato
heké, jako zase katolík ze škol židovských a evange
kekých. Co pak se týká katolíku formálně k církvi ná
ležejících, záležela by nejmenší míra práva našeho u
vyloučení učitele, který projeveným smýšlením. puso
bením a životem příkladným katolíkem není.

Nánutka, že by se pěstovalo pokrytství, padá.
uváží-lise. že hy vychování učitelu v paedago
<sích musilo býti jiné než nyní.

A pak t nyní se žádá dozor na děti od učitelu.
| nvní se žádá lovalta m učitelu.

Co pak se týká obavy, že by stav učitelský nebvl
svoboden. tu prosím. aby se uvážilo, je- svoboda
nyní. A pak nejedná se o nic. než o svobodu Kato
hických rodiču. aby nebyli: nucem děti své vydávati
hberalsmu. Kdo v pouta jímá otroky, sám svobody není
hoden. Kdo byv chtěl být: svoboden na úkor práva ji
ného, toho ať poutají okovy, Ale kdo v uctivosti má
právo a svobadu jiných, pro toho není okoru na tomtosvětě,— Ano!Jenten.kdopoutávášněsvélehkým
zlatým poutem náboženství, ten je opravdu svohoden. A
právě takto svobodní učitelé jsou naším ideálem. Co pak
se týká úcty lidu k učitelům. tu nesmí se směšovat
vv pohtický učitele agitátora s opravdovou a něžnou
úctou ledu.

Přišel jsem na osadu venkovskou jako kaplan, ve
které pusobl po nmohá léta starý učitel A co jsem
shledal?Bývalí jeho žáci a žákyně líbali mu
ruku i na ulici Odkud ta vážnost? Je to svaté, světu
neznámé tajemství, I>uše jest přirozeností svou křesťanská.
Má úctu ke všemu. co souvisí s náboženstvím. A proto
pravý křesťan bk chybujícímu knězt má úctu. a mezi
knězem opravdu katolickým a osadou vyvine se. poměr
otce 1 dětí,ÁŽpodnesjsoutakovéosady.| Vzornýučiteldobystarébylkřesťanskémučitelem.© Náboženstvídodávalo
mu vážnost posvátné, a odtud te úcta k němu. po
dobná úctě dobrého kněze. odtud to pouto Lísky, vděčII
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nosti 4 úcty. jíuž připouténo bylo srdce“ du k srde:
něttele. Jest tom takonvní?

Maslím. že se nemělím. když din: Číny více Iu
skoly náboženská, čím více křesťanem bude učitel tím
více vstoupí do výše jeho vážnost. Eadé hezbožní zr spusth
ovšejní dnoetíti nebudou. v fon ohledů hide sdileti oxrd
Jnskupuv ze kněží nejlepších. ba samého Krista.

Myslím. že tím vším. vo jsem až dosud řekl. jest
leden dobré vule zřejmo. ca sonditi a oblíbené nvní n
některýchfrást: AMv nejsme nepřátely školy nabo
ženské. ale necheeme skoly klerikalní Nám
katolíkům není klerikalhsmus ničím mým než proni
knutim člověka. čt veškeré společnosti, IKristem — mšikleremtojestpodílem.Podkládníslovu— klerikaxs© stmvslujiného.jestobvčejným.nepoctivýmInanevrem| novinářsko-pobitickýmzrpakopolitováníhodnou
nevědemností z Jelikověrností Čtenářů novin které pisobvčejným| risovitýmčhinkemn| leckteréholistuamnebuvšnívejnaktomuříkajíúchvatnouřečí— Lidového— řečníkamožno.zřumtisovateČioklidnéuživí
rozumupřipravítí© Neběýtitedyprýnepřítelemskolymi
hoženské. ale nechtíti skolu klerikální. jest ast tolik. jako.
Ae nechcr býti hloupým zle uěrtí se nebudu.

A proti tomu poctivému vyjádření xe. čím námKlerikáhamklerikadismméjest.vvtáhnouti© protestantský
konvers. lexikon aneb pamlet z zrobítí článek podobný
článku z NS.prosimee 1 1. T896. v jistém, Jistn. prašpíkovanýslovy— Iterrchie.panovačnostČvraepo
roba ——okovy tie itálie José sto tolik. jako potvstí lo pšenice strašák kterému na letním bytě dlíci,
o blahodu pečlivé, však krátkozrakýprofi deštníkem
hrozí. jemuž si však až na klobouk sedne jen poněkud
zkušené vrahčík.

(Y jedné však. námitce proti škole katolické nutno
přece ještě se zmínití Jest to. mámtka že zamnítiouth
nutno skolu katolickou. jelikož jest třelní vychování vl:
steneekélho.

(Cejest vlastenectví? Wyslim.že to jest láska,
která vadestý plní duší. když ve vlasti. Jejím del 4 fit
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zvku dobře vede, která však ze srdeo vyvlůzujezármutek,
kevž vkest. její lide jazvk škodu trpí. Pouhý cit lískyvšakby.vlastimnohoneprospěh© Musí“tobýtiláska,
která plodí Či v vlastí prospěšné.

V člověku. velectění. dřímají však se 1probouzejí
nepěkné višně. Mezi nimi me předním místě je sobectví,
čilů totdut. dv každé sám ce nejvíce byl oslavence nej
vie měl ze en nejvíce užil X proto obzvláště za dnu
našiel náboženství nepřátelských jest u velní mnohých

lastenčení vlastněsobectví Ale kdo zm sílu náboženství.kdovíjaknáboženstvíkatolické© pronkichčlo
věk dokonale. umí tiamuti višně. obzvláště pak pýchu

26ton řství, teto mm snědl rozianí. proč. cheeme. aby
žák. student český, byl promkont miboženstván. Volá se
Potřebujeme charakter. Ano ale bez pevných zásad nz
boženských a bez působení jich. m vůli. nedoděláte se
nikdy charakteru. Skevonem zezisk. nedostatečnost. bázeň
před sondení odpireré ert mz mistě rozumu bude dile
řádití v národe,

Ae. v kovby Líska k vlasti plodit Číny. ješte přecejeněcehotřeba.cozitsejenmáhoženství| Katohekéezpečněposkytuje.-bestta.obsaženýveslovecho písmu:
Spořdejte ve mně líska. Eziska k vlasti. náboženstvím

katolickém spořádamí. vedená. staví, láska. jimí hořívaí.
Postievte vedle sebe katolíka Ixarké (V. jenž mou

drýmzákony stavěl Jiráz.protů hynuti rrodit z ího
pití. jenž paleten krví 4 obinén dil brtrv a boří a
lehce se přesvědčíte. že katolické miboženství, jez kiska
k vkosti pořád. prospěšnějším jest. než honřivé višněbezbožeu.KklerikálníLáskukvlastíposměchení| zasypat

jících. Že názor muj není nesprávný, vysvítá z toho. že
číní více se -u más. vlastenčí bez. náhoženství tí více
řádíbořivévišně. Nehsízíonel te pořádsta
náboženství.Mai-pakoúsirodovzkvétatí© musíbýtimrivněsaharýmBezbožecký| iheralisuiuspůsobívšudetutstvní
spoustu (o nejhoršího právě mezí těmi. který se skol
náhto evičení vec dostalo. nivní shledává co přímo
k vvlivnntí márodu vede. jest podrvtí rodiný. znenetění
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zneužívání manželství. -Jak děsně tito věc řádí, vidíme
z inserátu novin, jisté pekelné zboží hez ostvchu nahíze
jicích. až 1 jmény gradnovaných podepsaných! |< tomu
pak račte přidatí pohlavní spoustu svobodných. přepych
a požívavost nahoře 1 dole. nad to pak sesurovělost v ob
cování. hledání velikosti v hrubství. spoustu mravní, kterou
v oboru pomluv, štvanice. lží, nadávek a fanatisinu ŠÍŤT
zkažené novinářstvo — jek snad přece řeknete: Mravné
klesiáme.

Nuže! A mravně nelze sesíliti národ. leč náhbo
zenstvím. Zkusil jsme to se vzdělaností hberální a mámetohozajistédost.© Přidám-liještě.žeosudynároduřící
Buh. který spustlé nárady trestá, a řeknu-li, že čím více
hherahsmu. tím více hřeší náralové, tuť 1 z toho ohledu
třeba jest, aby vzděliní našeho dorostu bylo Katolické
Obzvláště márad náš to zkusil. co to jest, upne- národ

v ruce Boha rozhněvaného“.
Konečně poukazují na jednu věc. Vroucím přáním

právě nás. Katolických vlastenen českých jest znovuzři
zení království českého. ovšem ve spojení s Rakouskem.
Právě my, katoličtí Čechové. stojíme © to. aby se za
tkvěla koruna svatého Václava na. hkivě. našeho pano
vníka. jako krále českého přísahou přesvatou před Bohemvševedoucímnárodu| rovněž.věrnostpřísahajícímuzi
vázaného,

Prosím“ Co pak má s přísahou. S Bohem. 5 právem.
se svatém Václavem. s posvátností koruny dělat bezbožectví?Lu.abvehsekrátrevyjádřil,© korunovace© je
něco rozhodně Katolického.

A proto. čím. dále jsou. naši vlastenéí od. zásad
křestanskéch. tím. vlažnější jsor ke korunovaci. A kde.
plné bezbožectví. tam. vubec. vlastenectví není. tam jevlastíamateřskouřečí—— žaludekazvířecírozkoš.A
marné jsou nánadby berálních vlastenců studenty a děl
níky nevlastenecké chtítí obrátiti tím. čím se nevlaste
neckými stali. Marná práce! Jen kde jest Bull —- tun
Jsou nejvyšší ideály.

A kdvž tedy. chceme škola katolickou. checime
právě tím 1 školu vlasteneckou. Chceme vychovávati muže
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4 ženy sobectví prázdné, občtovné, mravně silné. Chceme
roznítiti v mládeží lásku, obětovnou lásku k tomu. co
z času katolických zachráněno v srdci lepší části národa
jako něco drahého, posvátného — korunu sv. Václava.
korunu Karlovu na hltvé zákonného krále našeho.

Neříkejte, že majíce Otce v Římě, nemáme vlasti.
Proti tomu nařknutí ohražujeme se slavně. K vlasti
věčné jest mim ovšem vudcem svatý Otec. ale právě ta
nauka. jejíž on. jest strážcem. Činí ms budeme-li ji
zachovávati ©-nezištnými rozhodnými milovníky vlasti
časné Čím. lepším svnem církve své je české katolík.
tin spolehlivějším jest svnem. vlasti své, tím svědomitěji
oddán jest též zákonnému panovníkovi Kdyby katolická
víra. naplní srdce všech. ihned odklizena jest otázka
poru s Němen ihned byo spořádaní Líska k vlasti užší
pořádala 1 srdečný poměr k širší vlasti naší, k Rakousku.
Proč. právě nejk:toličtějšího císaře a krále Karla IV.
nazvali Čechové otcem vlasti 1 tím tedy sebe svny jeho?
Zajisté! Náhoženstvím katolickém proniknuté vychování
všech bez rozdílu přivedlo by nám zase časy. v kterých
by posvátnou naší korunou královskou zdobený císař
vládl šťastným, blaženým, jemu. vstříc jásajícím svnumu.
svým věrným Čechum.

Ať žije tedy škola katolická jako rvze
vlastenecká! Spěchám ku konci. a zavděčím se smud
posluchačům svým. právě ukončením této řeči. A čímtedy.skončím?Slovutnýjedenpaedagog——| oprávee
skoly piše: Pro milosrdenství Boží prosílu.nech ať již jednou přece křesťanské vrchnosti
1 představení církve opravdově prohlédnou.
by nedopouštěli Molochoví ohbetovati mládeže
křesťanské. v Kristu zrozené a křtem posvě
cené. Kdo, prosím, napsal tato slova? Jisté nějaký Je
suita. klerikál. ne-li dokonce biskup královéhradecký 2 - 
Nikohví Ta slova napsal Komenský ve své diďdaktice
kap. XXV. Ana ta slova napsal. Komenský, biskup
českobratrské. Komenský to jest. který ve své velké di
daktice praví, že žák má poznati, že poslední cíl člověka
jest kromě tohoto života (hl. TI.) že přípravy k věčnosti
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jsou tře stupně. sebe (6 vedle sebe všecko) zm t1. správovatieokBohuobraceti— Nejznamenfejšívtom
ohledu jest hlava A NIV.. které podívá method vštepovánípobožnostikčemužvypočítává— ředulelčili
pravulel 21

Z, meliž nejzajinutvější jsou:
E. Péče vštěpování náhožnosti af počíní v útlén

detství.
IT Vedl odd prvého Jinak očí, Jazvka. rakou. noh

užívání ať se učí k nebi vzhlédati. ruce vzhuru spímati.Boluta Kristaoslavovatípřednevulitelnou| velehbnosti
kolem <klnětí 4 ji ctiti.

IL. když pak pro věk evičeny již být mohou děti,
třeba jim především štěpovati že pro. tento. Zivot zde
nejsme. nýbrž že k věčnosti směřujeme. timto jenom. Žeprůchodjest.bvchoní| náležitě| připraveníjsoure.hadné
vstoupili v sídla věčií.

U. Potom učení buďtež. ze dvojí jestí život. do
kterého odtud berou se lidé. blažený s Bohem 1 hídný
v pekle: a obojí že věčný,

A Nechať pako se učí ad měudistvého věku cu
nejvíce Zaměšetí se tím co přímo ko Bohu vede. čítínímpísemnésvatéch.ovičeními| bohoslažebnýmiz zevmitřnínu
dobrým skutky.

XL Protož písmo svaté budiž ve“ křesťanských
školách alfou 4 omezou.

AE Víře. ixce, nadějíar učenobývá ke skntkiu.
XVI. Bohoslužbě vnitřní a zevnitřní by veliní mí

božně se oddávali. k tomu vedení nechať jsou všední:
be vnitřní bez zevnitění nechladla. zevnitřní ez vnitřní
nevrhla se v pokrvtství.

AIX. A napomínány ditky buďtez. ze nejhezpeč
nější cestou jesti cesta kříže. 1 že proto po ní napřed
šel vudce cesty Kristus. že na no zove jiné, že po ní
vede tv. kterém nejlépe přeje.

XX. Prohlédatí pak k tomu. zbv když ton všemu
učené bude. mie odpornéch příkladu se. nenaléziado. zhzunenalto kamkolise.obracejíúctukbožství.šetrnost
k náhoženství. ostřílníní svědomí.
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Neméně zajímavá jest Java AXV. která by
byla s to zredorimováatí ve smyslu BAŠPM 12ŠE 1VRUITANSTZ,
Zní: Cheeme-lt skoly podle pravých pravého křesťauství
pravidel naprosto přetvořené míti že pohanské knihy
buďto jest odbýti neb zdespoň opatrnějí než. posud s nití
se ohblrati,

Nemeolní jede sr odepříti nějaký výňatek z didaktiky
Komenského blavy AXXEX. Obraz školy mírodní 
kde praví: koncem 4 cílení. národní skoly bude. aby všiak
milsteležmezí šestým věku letem a dvanáctým (1) (či
třinztetým)tor naučení byla. čeha by prospěšnostvz
hovakt se tt Život všecken!

Stěstí. že Komenské už. nežije. "Eoho by. noviny
rhaly. že je. pra snížení úrovně vzdělám ——dle
Lichtenstein neb Ebenhocl:é! (Hiučný potlesk 26smích.)

Velectění: Vulíme před sebon zajímavý zjev TH.
století. jemuž potamstvo jistě bude se diviti.Narjednéstrměvidímecelézástupy— ctitelůKo
tmenského „ kteří dokonce 1 sochy jeho staví na ulice anaškoly.4 jsompřitomČastoaž1fanatiekémiodpurci
škody Křesťanské. školy konfessní. který odporné jestkaždé© vštěpovánínábožnostidosrdcídětí1vnedeli.
4 obzvláště mávstěva školy jen do dvanietí let. Na druhé
stramicevšak vidíme muže — nesvédonítým pisateli z
ZZanzŘisovaným Čtenkři novE pofupamat Zasvpíné zeslepou
záští za tupitele Ikennenského vyhlášené — kteří chtějí
mite skolu dl zásad IXomenského zřízenou. (Výborné !)
Jak je to možno 2 Při vnější. odpadem od- Bolut spu
sobené spousté duch jest všecko možno. (Výborně
Ae právě protí této spoustě duchu jest škola Kamen
ského. skoků Křesťanské lékení nejlepším. A proto prvé
tv čeští katolíci ač s Komenském pokud ve svých
spisech ukazuje se protestantem církve naší neznalým vevšechmboženskýchmankáchsondilesítí| nennižemejsme
nejupřímnějšími přiátely školy jeho 4 ctitelé“ jeho jako
petedlntogti. Dysáveproto mv katolíci, kteří ovšem v duel
své vírkve židkáme škobu křesťanském. Žádáme tím v pod
statě skolu Ikomenského,
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A proto volám: Kdo horujete a školu Dittessovu.
o školu Haasnerovu. nebeřte jména Komenského nadarmo.
(Výborně !) ——Kdo jste nepřátely školy, která vštěpovát
má nábožnost křesťanskou. nesttvte na školu soch jeho.(Výborně)Padájiž.padáte.skrahboška.| kterázevně
ukazuje tviř IKomenského, uvnitř však je to. co aby. odstraněnobylo.pro.milosrdenství“BožíKomenský| prosil.
(Potlesk.) Ano předrazí IKomenské jest vám jen mio
středkem ku snížení církve. ale duch váš daleko jest ml
něho. (Potlesk houřlivé!") Dolu se škraboškou. awřekněte :
INomenského škola se nám protiví. tak. aspoň v něčem
dojdete chvály — totiž v tom. že se nepřetvařujete Učte
se od tech. kteří praví: N užíváním Komenského ku po
tupám své církve nesouhlasíme. ale školu jeho schva
lyeme! — a pak st dovoluji jednu otázku k našim libo
úlním. vkastencum: Jste ctiteli INomenského. anebo ne

jste? Nejste-li. řekněte to zřejmě. — Jako muži něco
té novinářské potupy snesete snad? A jste-li jeho ctiteli.
kterak pak inužete se obávati. že škokt dle jeho zís
zřízena. bude škoditi vlasti? Věděl bych. pinové. jednu
radu pro vás: Prostudujte didaktiku Komen
ského (Výborně?) -— z latiny. přeložil ji professor Jean.Simaha.© Vydánabylavevelicesvobudomyslné©knihti
skárně pana Rathouského v Rychnové n. Kn. L P ISSS

Nvní pak již končím, a to slovy apoštola řkonciho:© Povstaň,jenžspíš,aosvítítě.Kristus.Ano!
Kristus jest v každém ohledu primenení osvěty — kde
není Krista. tam. bloudí rozum. tání skíbne vule. tun
klesá osvěta. tam vrací se barbarství.

A proto volám: Povstaň lide české, jenž v náboženskémohledunamnozeještěSpiš.povstaň.| uzrele
drahé. žádej ol zákonodárců školu Kristovu, a budes
osvícen. vzdělán, posilněn, budeš žíti. a nepřátelé tvoji tů
nepřemohou. A kdvby se ti podařilo vymoci st nejen
snad skolu pro děti. ale i čkolu střední a vysokou —
Kristem proniknutou -pak by s obdivemna tebe
hleděli bezbožectvím hynoucí národové ostatní že k no
vému Životu vstáváš z mrtvých. pak by. přišel zase ten
čas. kdy slavné Čechu jméno po celé Evropě byla etěno!
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(Obrovskýpotleskasouhlas.-JehoBiskupské— Milosti
blashopřáno.)

h řeči této byla navržena a za častého potlesku
jednohlasněpřijatt resoluce:

t. Škola budiž pramenem dokonalé vzdělanosti, a proto
veškero vyučování budiž proniknuto Bohem, jakožto ne
stvořenou pravdou, nejdokonalejším dobrem, nejvznešenější
krásou.

2. Poněvadž jen křestanství určitý pojem o Bohu a
pevné přesvědčení © něra nejbezpečněji poskytuje, budiž
škola nejen náboženskou vůbec, nýbrž pro křesťany roz
hodně křesťanskou.

3. Poněvadž jen jedno křesťanské v církvi učení o
Bohu a našem poměru k němu může býti pravým, poněvadž
dle našeho přesvědčení jen katolické náboženství jest pů
vodním učením křesťanským, a poněvadž jen katolické kře
sfanství pravdu čistě podává, k dobru nejbezpečněji vede a
krásu nejušlechtileji vzdělává — žádáme pro katolíky školu
katolickou čili konfessní.

4. Poněvadž přirozeným zákonem rodiče mají právo
i povinnost děti vychovávati, považujeme školu za zastu
pitelku rodičů, a tudíž jest nám škola beznáboženská nebo
bezkonfesní proti právu a svědomí rodičů katolických.

5. Poněvadž pak stát má právo svých občanů chrá
niti, jest úkolem právního státu právo katolických rodičů
chrániti a tudíž jejich církvi takový vliv na školu — za
stupitelku rodičů — přáti, aby děti v řádné katolíky pro
čas i věčnost vychovávány býti mohly.

6. Poněvadž pak dle našeho náboženství 1 státní moc
zřízením Božím jest, a děti též užitečnými členy státu býti
mají, nechť i stát užije školy, zastupitelkyně rodičů kato
lických, k účelům svým, ale nikdy v odporu proti nábo
ženství katolickému.

7. Poněvadž pak nejlepší katolíci jsou též nejlepšími
občany, nevyhledávej stát zbytečné nadvlády nad církví ani
ve škole, ale obě moci, církevní i státní, spravujte školu
k cílům svým na základě zákonů Božích v erdečné Bvor
nosti vedle sebe.

8. Jelikož národ bezbožný v nemravnosti hyne, a ka
tolické náboženství nejpevnějším základem mravnosti jest,
jelikož ono svědomitou oddanoet k zákonnému panovníkovi
za povinnost ukládá, jelikož katolické náboženství obětavou
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lásku k vlasti vštěpuje a sobectví prázdné charaktery nej
bezpečněji vychovává, vyjádřujeme své přesvědčení, že škola
katolická jest též nejlepší školou vlasteneckou.

Nu ta pozdravil sjezd řídicí něttel z Košátek p. Vavlav
Npaček :

Vaše Biskupská Milosti 5 Vvsace dustojní pinové, Vvsore
urozené předsednictvo. Veleeténé shromíždění:
Včera konala Jednota českého katoliekého učitelstvasvaprvnířádnouvalnou| romkterážmrnložili.

abvch p řeči nejdustojnějšího penliét biskupa krátkému
slovy naznačil a vytkl snahy zbcile této naší Jednoty.

Účinůn to. Velecténé shromáždění. zajisté nejvhud
nějšími slovy. když řeknu: Vaše Biskupská Milosti. tv
zásady Komenského. o mehž Jste zdé promluvit ráčil,
tv zásady jsm 1 zásadní „Jednoty českého katohekéhu
učitelstva. jso © zásadami každého katolického učitele.
a ta školku jež. hvla cílení snah Komenského, ta jest
bocílené snalů našich (Výhorné !).

A noha se zhuví o tom velecténé shroneiždění. ze
naši Jednoty nebylo třeba. (vedn zde nekolik vet 7 VU
terátu o schuzt jistého spolku. v němž se rokovalo u
školském návrhu Ebenhochové. Tin se pravý: -Navrho
vatelam této změny nestačí tedy. jestli skola dle plat
nelno zákon vychovává dítky v mravnosti a pobožnosti:
on neuZnÁVAJÍMOŽNOStimavnostio než pokud tato jest
podřízena nrěttétn vyznání mboženskému, ačkoliv celý
vzdělaný svět váL že. mstenost jest pojení tnohem Širší
než. mihboženství že vo celém. ervilisovaném světě jest
mravnost tatíž. ale nboženství různé. ze 1 člověk.ezurčitékonfessemužebýtimravnýn:© (Smich)Velectěné
hiromaáždéní. není mému úkolen bych zde tato slova
rozebírat ze není toho zenytřeba; mezi Vám zajisté jsen
mnozí. kteří nestudovadi paedasogiku. ale to přece vědí,
že Furek má teké náboženství, ale že ta turecká mravnost.
kterou om sim základech toho svého náboženství vytvořil.jexepodivní© nravnostažese.velice.lišíormiravnostikřesťanské(Výborně)— Hle.každésnad.kdo
ant pacdagogku nestudoval. to ví — a pán. které. ji
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studoval ten řekne. že mravnost jest jedn 26nemá co
činiti s náboženským vvzmánín(Niníelu.)Apročtonvádím2Jenproto.velectěné| shroma
nnáždéní. že jsem se dočetl těclt slov v Časopise. ktery
nese jméno Komenského. zde jest. to slyšíme stále. ale
kde jsou jeho zásady 7 "Iiží se: hlásal Kotenský. že se
ná mavnost zbzbožnost pěstovatí na základě nějakého
iedského zákom bezkonfessiního aneb m záklkudéz
kona Božského? X vytéká- se katolíkina. že IKomen

ského tupí. pak se opět táží. zda- jej tupí ten, kdo za
jeho zásadám jde. zenehoten, kda se cknim nezná?
Jednotu českého katolického učitelství chee se bráti za
cílem IKomenského. zetím jest náboženská škola. (Véhorne)

Lvšak o tuto skol vede se boj. Vaše Biskupská
Maloste> „hnénen těcly katolických učitelů. kteří se shro
máždilý ve Vašem sídle k první řádné sehuzí své Jednoty.puénenítohoučitelství.vyslovujíVašíMilosti| nejhluhšioddanost.© Račtežpřijatiujištěnítohoněrtelstvažeon
řídíe se příkladem Vaší Milost chce býti pevným v boji
o svaté právo mašeho katolického lid za skolu nbu
ženskou. vědouc. že mkdla ještě. nedosáhlo vítězství bez
boje. a že čím. těžší uj. tím. stkvělejší jest vítězství.
a že v tento boji bojí sprovedhvémn. Iude naším jm
mocníkem sám Buh! (Výborně Potlesk.)

Uděleno slovu panu Frantisku Vrbenskému, 1volníku
z Opočnice mt Moravě. Pozdravuje sjezd ve jménu mo
ravského katohckého rohuefva a přhnlouvá se za sou
činnost všech. tříd. Prodělal dobu národního probuzení a
zúčastní se mnohých táboru z dobře poznává. jaký jest
rozdil mezí vlastenec pravými 6 vlastenct Ithoriály. vnější
vlastenectví jest většinou vydělkářské (Prostá. upřímná :
ze svdee pronesená slova řečníkova byku často provázemu
Iněném potleskem.

Va ta. pozdravil sjezd jménem Katoliku ze Sumavy Fer
dinand hrabě Chotek:

IXdvž povstaké zvěsť. že v Hriuder Kralové hude se
konati katolický sjezd. tu jako víny jar MOĚLse. roze
chvěle radost po celé zemí naší. a vlny ty. dorážely až
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khorámšumavským.| [idšunmuwskýjestještědobrý,;věrnýjest,jakpravípřísloví:© Aftovsvětějakchcechodí.lidNumarskýseneodrodí.c(Výhorně!)| Vincenci
únské spolky. katolicko-politické Jednoty na páté rok

jsou v činnosti a stále ještě členu přihývá a jménem
těchto Jednot a všech katoliku šumavských přináším Vím
srdečný pozdrav a pře zdaru tomuto sjezdu ! (Výborně)

Následovala devátá a poslední slavnostní řeč

O0otázce sociální,

kterou přednesl řečník v kazdé příčině dokonalý, jak ob
sahem tak. proslovením uchvacující. pan Dr Rudolf

Horský.

Vase Biskupská Milosti! Velectěné shromáždění!

Byl to Alexander. makedonský král. který k učitel
svému Aristotelovi pronesl jednou zvláštní přání. Pravil,
že by si přál. aby se mohl vznéstí vzhůru k oblakům a
s výšin těch viděti všechno. co lidé činí a slvšeti, co
mluví. Bylo to podivné přání. které však nejen Alexan
drovi, nýbrž i mnohým jmým napadla a ještě dnes na
padá. Ale dejme tomu, že by se toto nesplnitelné přání
na krásně někomu vyplnilo. co by člověk viděl a slyšel?
Viděl by společnost dnešní rozervanou. viděl by divoký
boj. v kterém jednotlivé stavy 1 jednotliver © existenci
spolu zápasí, slyšel by zoufalé výkřiky volajících o pomoc
a dukladnou opravu dnešních rozháraných poměru spo
lečenských a přesvěděl by se, že toto volání © pomoc
a Dápravu jest všeobecné, poněvadž všude panuje rozvrat
a z něho vyplývající nespokojenost. "To v plné míře uzná
víme zvláště my. křesťanští sociálové, my však nespoko
jujeme se s pouhým voláním a planým křikem, nýbrž my
také hledáme cesty. které z lebyrintu dnešních spole
čenských zápletku směřují a udáváme prostředky. kte
rýmt napravení zbědovanéých dnešních poměru k dobru
veškerého lidstva se provede. A tu nastávají dvě základní

-otázky. Předně totiž: Kdo jedině jest schopen mohutně



zasáhnouti v tento světový rozvrat? A za druhé: Jak
nápravu k opravdovému a trvalému dobru lidstva provésti *

Na první otázku správně odpověděl i sám vudce
soctálních demokratu. Lichknecht. když pravil, že v dnešní
světový rozvrat inuže účinně zasáhnouti jedině světová
moc a mocnosti takové, praví Liebknecht dále, jsou jendvěato:Církevkutohckáasociálnídemokracte— (Obě
tyto světové mocnosti mají své plány a své zásady na
nnoze naprosto od sebe rozdílné a tu prý, končí Lieh
knecht, dojde jednou k rozhodnému boji mezi těmito dvěmi
mocnostmi o to, má-lt: svet hýti buď katolický, nebo sociúlnédemokratický.© Bojtenjestnevyhnutelný,jakne
jednou řekl i napsal socialistický poslanec belgický Defnet*)
a jak již dávno před nimi hlásal slavný biskup Ketteler.
A kdo má oči k vidění, také skutečně must pozorovati
již dnes ono rozlišování se duchu, ono třídění se lidstva
ve dva tábory. z nichž v jednom vztýčen jest kříž a
v druhém prapor rudý. Veliká čásťhdstva však jest dosud
nerozhodná. nechtejíc se uchýliti ani do toho, ant do onoho
tíbora. zevšak nic. naplat, běh udilostí je k tomu donutí.
že budou chtěj nechtej musiti mezi občnut voliti 4 tomožná,ževelmibrzy.| Proto.třebajestkaždémuznáti
zásady a cíle obou, aby mohl uvážiti a rozhodnoutí se
pak buď pro tíbor jeden, nebo druhý. A tvto socnální
zásady a cíle obot světových mocností che právě vylo
žtu a vedle sebe postaviti čímž zároveň zodpovím. druhou
otázku, jak lze totiž sociální nápravu k opravdovému :t
trvalému dobru lidstva provésti.

Paralellu tu provedu v obraze. (Ode dávná přiro
vnivalh se národové k donum 4 společnost lidská k městu.
E svaté písmo. přirovnání toho. užívá. nazývajíc národ
israelský »domenm Jakubovym + Má-li dům býti pevný.
musí míti dobrý základ, solidně stavěné zde a. řádnou
střechu; schází-lt něco z toho. din se trhá a je ua Sp
dnutí. A taktéž 1 společnost lidská ku svému zdárnému
trvání potřebuje dobrého základu a řádného staviva, jinak
klesá a hyne. I dnešní společnost otřesena jest ve svých

*) Seule UEglise pourrait bien se drosser contre le socialisme . ... laLutteentreelleetlesocjalininevestfatale»Peuplc«10.oetobre| 1NU2.
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základech 4 hyne a odtud vychází také všeobecné volt
po opravě. po rekonstruket ČL spíse ja novostavbě spole
čenských poměru. 2 tu právě jmak. tuto opravu provésti
chceme av. křesťanští soezilové, a. jinak. socnílní de
mokraté.

1. Základem. na němž ny. cheeme míti pasta
vena celon společnost hedskou. jest Buliozt obeha svatá
vůle. Tento základ jest společnosti lidské tak. přirozený,
že mohl zvolatí již starý pohan Plutairch: Npiše postavíš
město v povětří. než udržíš společnost lidskou bez. víry
v Boha. A proto (Ciceré mohl právem říct. že nalezneme
uce města bez hradeb. bez divadel 4 tako dile. města
však. kde by. neměli známosti o bozích. nenalezneme.
Teprve mederní Itberalismns začal stavěti společnost Indskoumzákladěčiréhoneznabožství© Faberálnívěda
Boha nepotřebuje. Kdvž Laplace podal svot knihu Me
chamíkat nebes císaři Napoleonovi. ze tento se cho potom
tázal. proč v kmze té o Bohu se ant nezmiňuje. odvětil
Laplace: Sire. Je mas pas. hexoi da cette lvpothese
— re. nebylo nu třeba této hypothosv. Pyšná 1 rouhitváí
Move Laplaceova jsou pravidlem atheistickém vědatorum.
a pak ovšem není divu. že nelíbí se jina zní stará pravda
o stvoření člověka Kkobrazu z podobenství Dožímm 1 že
1Cr7omocÍ snaží se dokázati. že se ze zvířete vyvimíl :
ze tedy. nesto vo sobě podobenství hovad. N takovouto

vědou domnívali se činiti divy a zázraky v zušlechto
vání 24mravním 4 společenském povznášení lidstva. 4 to
na mysl maje zvolal Viktor Hnuzo: a jednu svobudomv
Inou kolu více o jeden kromnál méně EČtíny Viktora
Husa jako slavného Iiixníka zeslavnému básnikové mnoho
se dovolí 4 mnoho se přehlédne. ale tímto svým výrokemúčuulHuzopřeceneobvčejné| hásuickésaltomort,
které se <kutečností jest vo křiklavém rozporu. poněvadžpřesstálé| přibévánísvobodomInýchskol.krummilu
nejen nenbťévá, nébrž přibývá.

Rozumí se sama sebot. že zásady atletického li
berzdismu přenesly se 1 do parlamentu neboť. nepotřebu
je-h. Boha vědátor. nepotřebuje Ho am zakonodirce A
proto také noh říci hberalistieké právník Mohl: esi



tera. Boží ucenínám zdrojem práva) Maderní parlamen
Gris učiní zdrojempráva chně mahodilévětšiny. která
muže libovolné prohlásiti za bezpráví zítra to. ct dnes
učiní právem 4 moderní parkanentv také dle toho vy
prdí zeele toho pracují Nim však za to. že třehi
eelé desatero Boží zahodíly. dle toho. co se dnes v pa

Buuentech děje. platnost alespoň jednoho přikázání ehtěnechtěj uznají. totiž: pííté nezabiješí Zásady he
raisttekého them ujaly se 1omopolh národohospo
dařském. stjak zde působily, o ton výmluvnými slovy pro
mlonvá sv. Otec máš v Dělnické Bnevklice: -Za převratu
minulého století stará společenství pracujících tříd byla
zničenav jha z ně nepřiškoŽádnénové zřízení:
státy se -k tomu ještě stile více zhošťovaly křesťanských
narzevnt z mázoru. 36 tako se stala. Že řemesla 4 práce vy
dány byly bez ochrany nz pospasy nesvědomítosti boliáčuanezříženézištnostikonknrence.— PeněžníutněnímadetníhoLebvářství| přistoupilokotemi.byzlo.ještěvíce
zvětšeny bylo. 4 bvf byke (Cirkev hehvu častěji odsoudil.
přece nenasvíný kapitzlistmux bez přestání pokračuje. hyWpodjouAkrdbuškouprovozováš.© Produkceaobchod
tady se féncř POROJNOČOTjednotliveu. a tak dovedl: toho
někteří příhšní boháči. že praenjící třídě wložiílyjha téměř
otrocké. "Pak Jíčí sv. Otee dll atheistieckého hberahstnu
ne poli márodohospodářském. Ovšem. kde se zahodil víra
v Bola. ta mmsí klesatí 1 mravnost 0 dnešní Iberadi
stieké hospodířství také se nz mravnost zen lost málo
neodlíží Ja. matoMoral bit a keine Eisenbihnen..
řekl evnicky v pověstných dhabrasových dobách. (Offenhenn.

proto nemrevná špekulace dostalé od- Iberálu plnou
svobodu. „Však pin berilové zv se zalekh nsledku
své stavbi. kterou prováděli m ztlietickém zaklade.
zvláště kdvž viděli. že lil. který učili že se nemusí báti
Bolí mit nebi. přestiívá se iítí také Jiberálneh jřínu na
zemí. a že týž lid. ztráceje respekt před zákony Dožínu.
Zrácí zeela přirozené | respekt před zákony lidskými. s
ze závástivě 4 lačně pokakuje po wertheimkaich. dl mehž

1 Rtazptseecht BL vir. NÍ.



nesvědomiti berální vydřiduchové ukkidali v zláto pro
měněný jeho pot. A právě tento. strach o wertheimki
dohnal pxiny liberály k prapodivné zásadě, »vzdělancumu©pánům„žeprýsicemíboženstvínetřeba—— rozuměj.
aby jim nepřekáželo dle jejich choutek žít a lidu uklá
dati jho otrocké — lidu ale že náboženství jest třeba
— rozuměj že jen k tomu. aby měl respekt před peněžnýmpytlemvydřiduchu.© Tuvšakvystoupilisociální
demokraté, tito dědicové hberálů a zeela logický řekl:
Ne tak. nýbrž. kdvž nepotřebují nahoženství páni ne
potřebuji ho také Kkmám. a proto končil socialista DuponttřetísocialistickýkongressvBrusseluslovy:© wir
wollen keine Religion mehr. — my nechceme žádného
náboženství více a proto mohl Bebel v říšské sněmovně
německé vícekráte zvolati: Wir erstreben den Atheismus
— mv se domáháme atheismu. Noctalní demokracie tedy

chce společnost lidskou postaviti naskrze na neznabožský
základ. jí. jak vůdce sodalistu belgických Anseele pro
hlásil. Bůh jest lží a nepřítelem“), a ona chce zničení
náboženství, jak její předák Vandervelde na schůzi o 1. máji
1892. v Namuru veřejně vyznal**). (Ovšem že k zaslepení
neprozíravých ludí užívá sociální demokracie známé frase :
náboženství že poklkidá za věc. soukromou. privátní, ale
proti této frast se rozhodně postavil sám zakladatel sovialnídemokracieMarxvbrožuře© Kritikdesgothaischen
Programs., a také hned první soctalistický mamfest pro
potlačení víry 4 svobodu. nevěry — Freiheit des Un
slaubens- se vyslovil. A proto. kdvž nám sociální demo
kraté budou předstírati svou frási. řekneme: ano, vám
jest náboženství věcí : privátníc, jen že toto slovo »privátní| odvozovatídlužnoodslovesa— privare«,které
znamená : někomu něco nástlně vzíti. někoho o něco olou
piti a to vy právě Činíte. že id o víru olnpujete, násilné
Boha z jeho srdce vypuzujete.

A tážeme-l se, kam to dojde se společností lidskou.
bude-li celá postavena na. neznabožských základech, jak

5- +Dicu est Vennemi, Dicu est lecmencogue na kungressu de Gaud 1877.
774 „Le bilan rouge«, Bruxelles p. 9.
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sociální demokracie k tomu pracuje? Na. to adpovílám
starém latinským pořekadlem:

Vole denn. tohlis hominem.,
tolistí hominem. tolistí ordinen,
sok renemnt hestia. *)

A co tato Boha 34společenského řádu zbavená bestie
umí, to dokázala zvláště ve velké revolucí francouzské
a v pařížské komuněé. kdy. vyceniků krvavé své tesáky 1
spáry svým rozsápala všechno. co se jí v cestu stavěla.
Bestie se neohlíží ant na mravnost, ant na pořádek, Čo
jest hberálum iravnost, co jest jin cnost a hřích? Jsou
prý to pouhé výrobky, jako víno 4 vitrtol, jak "aine dí.
doklidaje, že hříšným býtt není pvávěetak. nemravným,
jako býti hrbatém*“). A co jest mmavnost sociální demo
kraci? Něco subjektivního. řekl Marks, tedy věcí libostiachutě.Jakfalešné.jidkzhoubnétozásady.© Sámpo
věstný Robespierre se následku těchto zásad zděsí a protodne€.máje1494.vKonventuzahřímal:© Mravnostjest
závist ze úder Bohu ze mučití tuto ideu jest tolik, jako
znemravňovati nirod**).Protomy.křesťanštísocádové| nechceme,abyzá
klady společností lidské stály na písku atheismn. nýbrž
domaháme se toho. aby základy tv stály na skzálea skalou
tou jest jedině Kristus a Jeho svaté náboženství. A zatoupříčinoujsmemasvémsjezduvDatomyšlh| prohlásili
tikto: »Katoheké dělmetvo českoslovanské, uznávajíc ná
boženství Kristovo za záklkul dobře spořádané společnosti
lidské. za zdroj pravé osvěty a za záruku jejího časného
v věčného blaha a přesvědčeno jsouc. že otázka sociální
dá se rozlaštití jen za spolupusobení náboženství: chce
pusobiti k tomu. aby veškeren život v rodině, obet 1 státu
pronknut byl duchem křesťanským.:T)»Zpáteční—zpátečnícií!| slyšímvduchuvolati
kde kterého liberálního nobsledu. "Ledy jsme zpěátečníky,

*) Odstrai Boha, odstraňujes i člověka ; udstranil=li jsi Člověka, odstranit
jsi i pořádek a zbude jedině Selma.

"4 La vite et Janvertu sont ds. produits, comme le vin et Je vitrial.
I n'est plus pas finmorald'Ótrevicieux, spi Or husse.

***)La morale est Jiér A Vidée de Dieu, Uefincer, c'est démoraliser Je
petapolo>.

T) Pragram, odstavec TIT.
Iz



— I 70 M

kterýmžto titulem más poctívají naše nepřátelé již dlouháleta.© Patrně.nezmyjímistrovskéodpovědíkteroutaku
výmto liberálním vokavkání dal slavný náš katolický spi
sovatel. Alban Ntolz. Slo jednou několik lidí po tině a
zhloudivše s cesty. dostali se do bahnitého močálu. Sotva
jeden z nich to seznal. pravil: Zašh jsme lo. baliname
sme zpět? — Cože? ozval se za ním hlasové, smď ne
ehcete býti zpátečníky 2 Nikoly zpet. jen dile ku předu!
— hi tedy dále ku předu a byli za chvili v močálu až
po pás. Rozunnější pravi: není možno jíti dále. chtej
nechtěj musíne zpět. zevraceli se. Hleďte zpitečníky
volalo m ně druzí. hanle jim. tv. rozhodní přívrženci
pokroku pujdeme za každou eeme jenont v před ze miky
zpět: A sh opět dle a za nedlouho vězelo v balné po
krk. Tento pokrok opět nekteré z nich ale značně ochla
dil. že zařadí reptati zekonečně prev: -nechceme-h uto
nouti. nezbývá nám přece me jiného. leč. že se musíme
vrátitt na starou Cestu. Vrátiti 2 vzpírah se ostatní za
žádnou cenu se nevrátůne. bvť nás to stěilo 1 Život máš.
A sh de do bm lou 24hloub.

Obraz tento charakterisuje zmenentě dobu naši.
Atheistický Hheralismus nechce sivšetí slov Spasitele

vokyícího: Já jsem cesta on opustil tuto jediné pravou
costu a výsledek ukázal se ten. že zabředl do bahna
niravnmía hinotné bídy. Rozamní lidé ovšem volali a vo
ki: Vizte. kun jste lidstvo zavedli lidstvo vězí ve spo
lečenské uuzeru již až po krk. a nic. plátno není. ono
musí se vrátíte na pravou cestu, nejmí-li na dobro zahy
nouti. A jakou odpoveď dávají mm zliberalisovaní mt:t
doři? Právě takovou. jako onL bkihovei vobahně tonoucí:

Nikoly. vrátiti se nesmíme. toť by. bylo zpátečnictví a
my zpátečníky mkdy nebudeme. < A am to jich neleká,
kdvž vidí. bude- lidstvo do ban athestického liher:u
hsmu zabředatí jestě díle. že to Inde státi existencí 14
životy 1 oněch. liberálních matadoru: oni slepě ženou
lidstvo a sebe do zkázy a co nejpodivnějšího při tont jest.
že při této pietrné své slepotě mají sebe za non phus
ultra osvícence 1 pokrokáře. nás. pak 4 všechny, kteří
nechceme za nimu jíti prollašují za tuníře a zpátečníky.



A tu těmto pánům pravíme: Převrátili jste význam slov,
řikajíce světlu tmer 4 buě. světlo, pokroku. zpíátečnctví a
zpíátečnetví pokrok a proto, jsouce stoupenci pravého po
kroku. které z Boha vychází k Bohu vede 4 chodíce ve
světle svaté víry naši. nedblmne toho, jsme-|1 za to ve
vašich očích tmáři a zpátečníky. Ano. mw chveme. aby se
šlo k Bohu nazpět. aby vrátilo se k praktickému plněníJehovůle4chcemetotíníústlovněji,| poněvadžjsmeo
tom přesvědčení. že z nynějších sodialních zápletku ne
vede jimi cesta leč. cesta mávratu k Bohu Nám (zuizat,

tedy svědek mprosto nepředpojatý, již před pul stoletímzvolal:© Čímvícesocialníhnutísezmíhá,tímvícema
jevo vvelnází. že lidská moc nestačí hdstva vésti. k tomn
třeba jest Boha. Ano. Boha třeba jest společnosti
lidské, ktera bez Něho bude vždy bílí 6 rozervaná ajensNimeovNemhlažená— Prototakévelikývědator
novověku. Pasteur, určil st.za svuj míhrobní nápis slova:
Nfasten ten. který Bolut v sobě nosí a jemu slouží. to

mnto idealů krásy, deal umění. ideal vědy. idealu
vkoti, idealu ceností evangehckých Věděl zajisté a pře
„vědčen byl o staré pravdě, kterou Duch sv. v Žalmech
prohlásil »nebude-l Hospodinastavěti domamarné przt
cují. kdož staví jej 1 nebude- Buh a „Jeho svatá vule
základem celého naseho společenského 1 soukromého Zi
vota. že každá jiná stavluí jest stavbou na. písku. která
se shroutí a pád její že bude veliké.

Kristovo náboženství jest tedy zákkulenu m kterém
chceme znovu postaviti společnost lidskou A nyní s
všinmeme čtvrech hlavních zdí. z mehž chceme hudovati

pevnou sociální stevbu její.První zdí jest autorita. Autorita musí býti
V každé rodině, obci. státu i eelé společnosti ldské vnhev

bez autority nastane všude rozvrat 4 rozklad. Ta jest
věc tak přirozená a tak. jasná. že zhvtečno to dokazovat.
poněvadž každý roznumý človék to vidí. Že mt autoritě
založeno jest všechno vvchovávání a vzdělávání člověka2všechenspolečenskýřádvubec.© Autoritavšaknesmí
viseti ve vzdnehu. nýbrž musí opřem býti © neco pe
vného, nehybného, abvch tak. řekl, o určité Archimeduv
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bod. to jest. o autoritu absolutní. svrchovanou. A touto
svrchovanou autoritou jest Buh sín. (On, abych se 1.
Augustinem mluvil. svět stvořiv pro člověka. člověka
stvořil pro Nebe a v nevyzpytatelné Své moudrosti jako
svrehované Tvurce a. Pán člověčeustva určil: chei tě.člověče.mítitakovýmatakovým.© Uzmáš-linadsebou
autoritu Mou a poslechneš-li Mne. dojdeš svého šťastného
cile. jinak zhloudíš a jst ztracen. To jest onen Katego
ncký 1imperativ. o němž filosof Kant tolik mluvil a%pxal
a který zní krátce: člověče. tv míš — du sollst — ty
JSL povinen uznatí nad sebou autoritu Boha a plmtí Jeho
svatou vu Proto také všechna autorita Idská jest zí
vislá ma autontě Boží a jen potud jest autoritou. pokud
s autoritou Boží souvisí, Dle této zásady vychází všechnaautoritsvětská.tedyautoritarodiču.| učitelů.vkádeu
z autority Boží, om. jsou naprosto povinní svěřený sohě
hd spravovati a vésti dle vule Boha. Takový jest přiro
zený autoritativní řád.

Řád tento se však znelíbil atheistickému liberalismu
a proto týž hberalismus. který ze svého progrunu od
stranil Boha. adstraml z něho £ autoritu Jeho. Jedi
zcela konseguentné dle známé zásady římského práva:
Cujus respurtur persona. resputnr et sermo. Ale Čí auto
ritu postaviti za svrchovanou, když bez autority vubec
společnost lidská existovatí nemuže 2 Filosof Hegel napsal
o tom celou knihu a praví: svrchovanou autoritou hdižstát.© Dobře.alekdourčujetutoautoritustátu2(Odpo
vídá se: vule lidu, id jest sám svým Králem. svým son
verainem. Jak prolhaná jest to frase, bvť sebe více seleskla.© Mytodnesvidíme,ženerozhodujevestátech
vule lidu. nýbrž vule jiných elementu. kteří dovedou si
ne vždvcky čestném zpusobem získatí nahodilé většiny.
která pak rozhoduje dle jejich diktanda.

Sociální demokracie slibuje v té věcí prý nápravu.
Její zásadou jest zničení autority vubec, jak jí to freimaurerienašeptalaajaktoproformapověstné| svo
bodné zednář Findel hájil: Zerstórung des Autoritit
prCIS. Ona praví, že nechce uznávati ant pána na nebi,
an pána na zem, lid sám že opravdu bude svém panen.
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Jak z toho patrno. točí se souáalní demokracie v kolečku
-== reulus. vitosus.— a zatočila se na. totéž stanovisko,nakterémdnesstojíhberalisnus.© AvšakjižBi
kunmn v roce 18x22. k tomu poukázal. že soecialní demo
kracie jest v naprostém rozporu s. touto svou zásadou.
kdvž praví. že jest proti každé autoritě a proti každé
vkide*) a když se. pří tom. přece jimenme a chce. bíti
demokractí. Neboť, co jest to demokracie? Dénos zna
mená db -krateme vkidnouti. tedy demokracie zna
mená vládu lela. Lad de mkdy nebude tak sjednocen. aby
vštelou chtěli jednomyslně totéž; vždy budou strany 4
rozpory a tedy 1 v sociálně demokratické společnosti bude
vlastné vládnontí nahodilá většina, která bude dělati auto
nt a fyramxovatí sebe ©menšinu. A jak bude tyran
sovati, o tom týž Etebknecht pěknou podal perspektivu
svým známým výkřikem: wer nicht panert. der Hiegt
imauss ——kdo neposlechne. ten vyletí, Ale kam? V takzvanéZukunftstaatsdebatte| napověděltoBebel.žedu
hladomorný. neboť. kdo nebude poslouchat. nedostane prýjíst.© SocialisticképředákfrancouzskýChauvimnpakdo
konce prohlásil. kdo se červeným v cestu postaví, ten žebudezastřelen**)-© Budetotedyautoritahrozná.jaktopravilsámpředáksocralních| demokratůLouisBlitnc
v kuze: Histore de ix ans. — Všechno. ce odstra
ňuje svrchovanost Bola, podporuje svrchovanost kata.***)
A kam to dusledně povede 2 Tinu. kam v. posledních
svých slovech pověděl anarchistu Ravachol. že totiž ten.
kdo jest proti autoritě jakékoliv, musí zavrhnoutt 1 zutto
rtu většiny a uznati jedné každý autoritu svou. to. jest.
státi se anarchistou.

My křesťanští sockdové dobře vidíme tvto désné
konce. ku kterým vede podkopávání a odstraňování svrcho
vané autority Boží a ku slovum. Nokratovým. Která dal
v edpověď me otázku: kdy bude ma světé dobře 7 —- až
budou lidé poslouchatí úřadu 1 úřadové zákonu did

"4 Liebknedit ve »Vorviirts«e 1582. čfs. 12."+3Toutceux,něnousbarTerontlaroute,nousJefusiierons.— »Pveuple
fFr.« IN. čís. IK),

2) Teat ce, gie ion retranchéedáus PEtat A lu souveraineté de Dieu,
ou Vajenate4 Ia souveraiucté dl bourrcau
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váne: a zákonodárci až budou poslouchatí Bolit zi dělat:
zákonem jen to. co se s vulí ze autoritou Boží srovmívií,
A prato. jestli sociální demokraté prohlašují že to nesmí
býti Duch svatý, který by províval celu společnost lid
skon). prohlašujeme my. že právě iuusí to býti Duch
sv. a nikoliv athetstický duch satenuv. který autoritou :t

kiskou Svou proutkati musí všechny vrstvy lidstva. měí-h
a chce-li skutečně lidstvo dosíci opravdového blaha a štěstí.
A proto přední zdí nové stavby společnosti lidské musi
býti autorita z Bolut vycházející a s Nim spojem.

3. Společnost lidská skládá se ze samých malých
„polečností a těmi jsou rodiny. Rodina jest tedy základemspolečnostihdské© Jakérodiny,takovýnárod.tě
kový i svět. Znič rodiny. zničil jsi národy. pozvední ro
dinv. pozvedl jsi i národy. Toť pravda tak nepopíratelná.
že sám Napoleon Veliký na otázku. jak by se dalo po
zdobnoutí blaho a štěstí národa. odpověděl: pozdvižením
blade a štěstí rodin. Dobře spořádaná společnost lidsk:í
mu tedy míti dobře spořádaný život rodinný 36toť právo
jest druhá hlavní zeď naší stevby. K dobře uspořádané
rodině náleží pak tota trojí: svatost. jednota. nerozlučnost.

Společnost hdskou vidíme dnes rozervanou: a jakž
by rozervanou nebvla. když jest rozvíkkín základ pole
čnost. rodina? Iaberalismus mí smutnou o to zásluhu.žepředevšímstírásradiglorolu.| totižsvátostnost
jako posledné 1 v Uhrách učil. zavádí pouhý cikánský
— chci řící civilní sňatek. Zapřaháním ženy do továren.rozařovánímdemoratisace,| hlásánímnevázanostiholdo
váním náruživostem 4 chtíč uvolní 1 jednotnost 1 ne
rozlučnost rodiny. Zde třeba nápravy. než se zeď rodiny
na dobro Sesuje.

socralní demokracie ráda k tomu poukazuje. kterak
rodima jest dnes v mnohých vrstvách rozvrácena. Každý
by tedy očekával. že socialní demokracie za přední u
hlavní úlohu svou <i položí mípravu rodinného Života na
inravních základech svatosti. jednoty a nerozlučnosti nn
želství. ale my vidíme, že právě naopak činí a život ro

"3 - Vorwárts= 15907. (fs. 134.
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dinný nejen že napřvití nechce, nýbrž k úplnému zničeníjehopracuje.— Natdukaz.zdespoňo některédoklady
toho uvedu. V pověstné knize své >Die Frau *) vykládá
debel, že manželství jest smlouva privátní. do které ni

komu me není 4 která, kdykolivjedn strana ton chec.
vždy jest rozvížitelnou. Aby pak o tom žádný nepochvy
boval a v nejistotě nebyl. jaký jest deal socialnědemu
kratického manželství. učinil © tom ve spolku herlinském>Frauenund.Mčidehenverem— Bebelcelmiřeč.vníž
pravil. že musí se lidstvo vrátití k původnímu stavu. kdy
prý byla úplná rovnost mezi mužem a ženou. kdy nehyl
žadný rozvod. am rodina poněvadž nebylo žádného mn
želství. kdy se nikdo neptal po otcovství, které vlastně
nemohlo býti dokázaíno. nýbrž kdy. jen mateřství bylo

zjevný V podobném smyslu vyslovila se na sehuzíženv PařížisocialistkaMinkova.dokazujíc.žemanželství
prý jet věcí tak. soukrotmnon. že se do ní nesmí plésti
am církev mí stát. Minková mlavila jen te. co z kazi
telen zneuetených chrámu mluvili komunardi v race ING.
a jejich. pomocníce, tako zvané Jveny revoluce, jak o tomčlenakadentevědDuCempovdílesvém— ConvulstonsdeParszevrubněvyklidá.© Ano.dlesoemině-demokratickéhoreceptu:— manželstvímusíbýtiúplně.potki
čeno. poněvadž jest otroetvůn. jedmě svobodná líska ženám
vrátí neodvislost ze dustojnost. "Vak lláxá paedagog sací
alních demokratu. pověstné Rohbin***).

Za takových poměru musí ovšem změněna býti
tvářnost celé doměáenosti Dětí v domácnosti nebude. £
prý so hned od malinka na starost vezme stát a bude je
vychovávati sám: o pořádek 4 čistotu také nebude třeba
ženě se starati. poněvadž bude žena na politickém 14nz
vodohospadářském kolbišti stejně zápolí s mužem zr matic
s.oníní stejná práva. nebude vázána Žádnými zvkíštními

"3 str. CBINa dále.
spoNaroin dea Urzushnden,wa iii Komes herrschte, szt

war volisuindizce4ilejehateliiye zwischen Mann und Frau vorhanden. Dimals ab
es kcine Sehežduné, mac ambien, weil es Keine he ze. Aux diesen Grnmnede
kam tety líce ge aler Muttersehalt in Hotraeht, dladie Valerschaft nicht nách
Kewiesen were 2 konntec. 2VorwibrtseIN ČÍS. DM,"1 Le mariage estone servitude, gu 10fant suppriter et seul 1 ninour
libre demnerá aux femanes 15indépendanec © la dignitéc. Pepe Ir. 151WČÍS. 1041,
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donežcůmípovinost Praní prádla. čistění 4 topení hude
centrální, o jídlo pako parní kuchyně se. postarají kde
jedna žena pohodlně pro tisíe dí uvaří. (Hlněná veselost
mezt přítomnými dámu). Velectěné dny smějí se při
tomto líčení, já však připomínám. že tak včet líčil veliký
prorok soctalní demokracie. Bebel. ve své řečí v Konigs
berku. Ji ovšem kuchvní nerozumím. zivšak ctěné dámy
san zě posoudí. zdadí av jaké míře jest Behlovo líčení
možné. Buď tomu ale jak. buď. z toho všeho vyzírí. že
sociální demokracie nejen že dnešní rozvrat v rodinách
napravití nemíní, nýbrž naopak ještě až do úplného zni
čení rodinný Život podvrátití chce. | proto my křesťinšti
socialové stavíme se m odpor těmto přínum. které by
ženu učinily nikohy. mravně svobodnou. nýliž otrokvní
všeliké nevázanosti 1 jsme. přesvědčení. že všechny řádné
ženy v přední řadě se proti socedistickým plinum svorně
NOR z DODO DOSLAVÉ21 M2 POOTEAMISACEPOdIMY ak
základech křesťanských pracovatí buden.

4. Stavy. toť třetí hlavní zeď společenské budovy.
Společnost lidská povolána jest k pic 1 to prácí takové.která| Bolujestkuctíalidstvakuprospěchu.Práce
sam jk dělí se ma dvě veliké větve a to práce hlavou
a práce rukama. Dle toho dělí se také pracující člově
čenstvo jee dvě skupiny. totiž. pracovníky ma poli práve
duševní 4 pracovníky na poli práce hmotné. Obojí práce
jest nutná a obojí stejné šlechetná, 4 proto také Kristus
Pán obojí prácí posvětil Nám do třiceti roku třímal v ruce
nastroje tesařské, pracoval tedy. rukama 4 tůn. posvětil
práci hmotnou. Ve třiceti letech odložil texařskou širočinu
ae stal se učitelem. lidstva. veleknézem 4 vrehním jeho
pastýřen: pracoval tedy. duchem 4 tím. posvětil práci
duševní. Za příkladem svého Spasitele 1 církev katolická
vždy činila a činí. posvěcujíc 4 podporujíc obojí druh
práce. Umění 1 věda vždy byly v Církvi katolické do
movem z práce Imotmí vždy neméně bvku vižemu Nej
lepším toho dukazem jest. že katolická Církev pra ty.
kdož v kterémkoliv z obou oboru. práce vynikli. měla
stejný čestný titul. totiž titul mistr Vedle mistru svo
bodných umění byl mistři © řemeslech a jak „Jianssenovy
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dějiny dokazují měli pritcovnící duševní s. pracovníky
řemeslné práce namnoze 1 stejná práva st privlesta +Bk
vysuce etěn byl stav rolucký 4 dělnictvo zemědělské spis

Altelsissisché umtle zevrubnědokazuje. Poněvadžle
není možno. zibhbyv dševní prácí byl každý polylnstorem,
aby totiž. uměl zu znal všechna, A rovněž není možno.
aby 1 hmotnou prácí každý dokonale prováděl. jest to již
samo sehon přiroznno. že se tvoří bory jednothvých
drah práce a odborníci každého tohoto druhu tvoří pro
sebe stav. Jest tedy rozdělení pracujícího lidstva. nat stavy
zeela přirozené 4 jednotlivé stvy bolumuté a lidstvu pro
spěšné práce tvoří třetí základní zeď společenské hudovy.

Avšak 1 tito zeď jest ines mnmnnozerozpukimá it
misty silně porouchá a irozí naprostém sesutím. A kdo
to způsobil? „Jest to opět ten starý znáaný nepřítel člo
věčenstva. athemstický hheriismus. Kdežto dle vule Buží
jest práce člověčenstvu dáma. aby mno jmé z ní byl živ.
nčiníb z ní hebralasts svotwdojnou krávu. aby na úkor

pracují ho lidu jen sám zní bujněl a tučnél Jako svud
cové pod horou Simi odvrátili did wedBola z postavivše
mt tele zlaté, vokdí k němu: ejhle. toť tvuj. buh.. tak
L maxlorní svudcové lidu, odstrenívše Boha, postavili zlaté
tele vyděračského kajnt:lisi, volajíce: ejhle. toť moderní
bil. jemuž. sloužiti bude celý svět. X poď stítem tohoto
zlatého telete moderní hospodářství ihned začalo zevýsledek
jeho nkázal se býti ten. že z rolníka stal se otrok obilní
bursv. z řemeslníka otrok. velkokapitalistickéch závodu a
z dělníka proletář. vydaný kapitalistickému svstenní ut
milost 4 nenulost. Existence samostatných stavu jest pod
pvtu ze řady proletariátu n poli duševné 1 lumotné prve
KOsten1 MČTOU ÚŽASNOU

Soczdní demokracie ráda na toto hynutí jednotlivých
stivu společnosti lidské poukizuje. nuže a co chce učiniti
k jejich zachránění 24povznesení? Nlyšiue!

Bylo ta v roce 1883. kdy m sjezdu svém ve Vra
tiskoví sociální demokraté skivně prohlásili, že pro zadhovánístavuselskéhopraničchoneučiní.— Aťtosekici
vědí , volal starý Liebknecht, že jako stav jich. nikdy
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zachrániti nechceme. *) Bebe pak hned nz to po
tvrdil výrok Taebknechtuv slovy, že zachování stavu rol
nického bylo by prý proti sociJně-demokratieckému pro
«punu**) a proto k návrhu Kantského přijata resoluce,
aby se pro zachování stavu rolnického pranic nečimlo,
Socialní domokracie chce tedy míti rolníka naprosta ože
bračeného, které by byl pouhým. židovským mádennmkem
v. červeném států budoucnosti a které byv pak. místa
dnešních dní. jež mu notnou čásť výtěžku jeho práce
z kapsy herou. odvádět nmsil dně socialistické, jež by
mu sebrali všechno 24ponechaly mu jen tolik. kolik. má
káranec v káznic.

Co chve učiniti sociální demokracie pro řemeslníky?
Malořemeslnictvo zasvěcenojest smrti, toť obvčejná frase.

« kterou shledáváme se v socelistických Časopisech***),
neboť. jak. Vorwiirts. 1997 čís. OS vykládá »velkovýrobu
jest v každém ohledu lidstvu prospěšnější. než celé ře
meslo Čeho dobrého k zachování svého stavu muže tedy
očekávatt řemeslnictvo od strany. která takové zíásady mil
at hlásá ?

Však ani dělnictvo nie. utěšeného s této strany ne
očekává. Sociální demokracie, jak její předík Schonltk
vykládá. své naděje ma vítězství kkule v soustředění kit
ptálu?) (Ona tedy tomu chce, aby m jedné straně byla
hrstka boláču. jimž by náleželo všechno a n druhé straně
aby byla nepřehledná armáda saných proletářu. Itdí to.
jak veliký biskup. Ketteler pravil, s prízdným srdcem.
prázdným žaludkem ©prázdnou kapsou. ona k tomu přímo
a vším úsilůn pracuje. aby celý svět byl sproletarisován,
L táže se každý rozumný člověk: muže za takových vy
hlídek dělnictvo očekávati spisy své a pomocí od strany.
která šmahem chce je strěiti do. proletářské haleny a

*) -Man muss es dem Bauern klar nnchen, dass Wir e< als Klasse nie
rettn weoblen.

ki Konservirany der Klembhaner wůrde inserem Programme wieder
Hypechen.

ak) Viz na př. -Neue Welt x (fs. €.
T: >Die Sodjaldemokracie vor allem setzt ihre Siepgeshoffnungzemufo lie:Kone-ntraziondesKapitales.«— Vorwiirts:1847.čís.120.



učiniti je otroky velkokapitálu. který by. pomáhali slira
bovatí tr jednu velikot ústřední hromadu ?

Socalní demokracie nechce vubec žádných st:tvůt.
žádných tříd. ona chce boj. zuřivé, vyhlazovací boj třídní

(ne nim. poněvadž její plány jem tímto bojem cí prý
provésti*) AŽ tedy lub bude aprasto ožebračen. už

vell zeny budou všechny rozdíly stavů. až přestane rozdil
mezi Člověkemí inteligentním a hlupeákem**). až všechen
l bude Čirým proletutaten 2 hohatství Inde na jednéhromade,mjejímžvreboluseděti— bndouSingrovéaAdlerové.pakobudesoetdní| demokracieusvéhocíle.
Děsný to cíl!

kam se tedy má ve svých stivech hynoucí spo
Jeňnost hdská obrátí 2 kam se mí obrátití zvláště rol
metvo. řemesletvo 4 délnetvo. kteréžto stavy nejvíce
vozáhuhů klesají? K liberíhun? My. nepotřebujeme
sedáku prohlásit v dolnorakouské sněmovně pověstný
Auemsperk.č=") Ja sociálním demokratum 2 Dne 3 Čer
vence 1897 dokazoval v dlouhé řečí předák jejich Janres
ve sněmovně francouzské, že sodialní otázka dříve. voz
laštěna nebude. dokud nadobro neklesne malorolník a
nulořemeslník z dokud nebude zavedena společenská vel
kovýroba jako v industrů tak 1 v ovkonomu -Proto volá
socuní demokracie kit středním stavum me. plátno. védeckýsodtalistmuso Marxuva Engelsuvdokazujetone
zvratně. Že. vál NenÍ pomoci, vy Inusite utuřít. Ano.
umřít. lehce to vědecký soemlismus řekne. kde ale mají
střední stivy mabrat k umíriní chuť?

Napadí tmrozkošná anekdota. která se vypravuje
o skavném praelitu Knerppoví. Přivezeu byl K nemu človék
těžce nemocné a velice si naříkal. že sběhal celé řady
lékařů a klinik. 4 že. konečně mn ma berlínské jedné
klůuee řekli: člověče, vína není pomoci, věda lékařská pro
vás nzdravujícího léku více nenzí. vy musite umuřít,Knerpp.
prollédnav cho důkladně pravil: já bych si troufal váx

81 Nur sluch den Kinssenkipí des. Proletnriuts Kissensie die soziali=stlíacheríIdeemverwirklichen.© Vorwiírts1XNT.č.1D.
2: inu- str. NU,
ak) -Wirbye dite Hnaernnicht.
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vvyléčiti ale jen přirozenou cestou. ne vědecký. A tu onen
nešťastník uchopiv IKnerppa za ruku. rychle zvolal: -prosím
vás, ujměte se mne, já chet raději nevědeckyýbýti uzdiiven,nežvědeckyumřít.© Podobněbyvzajistézvolalyvšechnystavy.kteréhynouakterýmtakzvaný© vědecký:sodi
alismus Miuxuv jen smrt přisuzuje. do ale st tronfá pu
moci těmto stavům. klesajícím ? My, křesťanští soeulové.
Čtěte programy naše, litomvšlský a pražský. čtěte náš
program rolucký a přesvědčíte se. že progruny tyto. na
křesťanských zásadách zbudované. jistě 1 pomoc 1 záchoum
přinesou. poněvadž dle mch. práce mz :t mnsí vyrvána
být z otroctví velkokapitalistických špekulací 4 musí mt
vráceme býti pracovníkům. kteří samt mad svým výrobky
a cenou jejich rozhodují*) Mv křesťanští sodtalové chceme.
aby zachovány byly stevy a třídy společnosti lidské. pokud
pro dobro a blcho její pracují. neuznáváme však. jak jsme
v Litomyšl prohlásili. -za třídy společnosti lidské všechny
skupiny kapitalistické, které se. ustavily ma základech
pouhého sobectví. za účelem společného utlačování a vy
kořisťování dělmetva ve svuj prospěclu jakož 1 odsuzujeme
každou nespravedlnost od ostatních tří společnosti na
děluictvu páchanou.**)

5. Čtvrtou základní zdí řádné společenské budovy
Jest soukromý majetek. Soukromé mnajetnictvíjest
tak přirozené, že shledáváme jej ve všech dobách a u všech
národu. Dokud jest rozdíl mezi já“ a. tv- dotuď bude
rozdil mezi mným. a -tvým . A rozdíl ten hyl, jest a
bude. co svět světem bude státi a proto nikdy soukromý
majetek nepřestane, poněvadž stojí na. základech přiro
zených a tedy naprosto nezvratných.

Především ale třeba. abvch krátce vyložil správný
názor o majetku s našeho stanoviska. Svrchovaným pánem
všehomíra a tedy 1 naší země a všeho co na ní jest. není
mkdo jiný. leč sím Buh: On jest tvurcem a tedy 1 ina
jetníkem jejím. On jediné má svrchované právo rozhada
vatí nad ní. Ve Své nevyzpytatelné dobrotě a lásce dal

s LiennvslakéÉ progrun wdatavec 2.
*) Tamtéž odst. 2.
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nám hdení tuto zemí v užívání 4 obdařil nás bystrost
rozum abychom mohl panovatí mid ní, zároveň však
projevil Svou vuli, jak toto panství provádětí nzime. Mv
nejstné tedy. souvezuny. nýbrž szzeratv, to jest my sine
ze všeho svého majetku zodpovědní Bohu. svrehovanéimu
Pánu. Nemá tedy člověk nakládati s majetkem dle vule
své. nýbrž dle vůle Boží, nejná jej. hromadití dle chut;
své v jedny ruce. při čemž vehké množství spolubratři
jeho by chudlo, nýbrž dle slov Spasitelovéch má Čiiti si
přátely z nemonyv nepravosti to jest soukromého majetku
svého užíváte má nejen k dobru svému. nýbrž 1 k dobru
svých bližních. Proto s křesťanského stanoviska. zavržemtjestjaklakota,tuk1nurnotratnost.© Opravdovýkřesťan
ví. že soukromý majetek v rukách jeho jest hřivnou od
Boha mu svěřenou. ze které musí Bol vydávat počet.
jak jí užil pro dobro své a bližních svých a běda mu
jest je pouze pro sebe zakopal.

Laberalismus stojí však v přímém rozporu s tímto
názorem křesťanským. (Onhlásá, že majetník jest naprostým.
komu uezodpovědném pánem svého majetku, s nímž
muže prý nakládatí úplné dle své libovule:; nechce-h. ne
muší prý oseti svá pole. byť. následkem nedostatku obilí
dé hladem zmírah: je-lt mu libo. založí poduk bez ohledu
na to. že jím tisíce lidí zmčí. zkrátka. dle liberálního ná
zoru jest majetek v úplné noci svého majetníka. Na techto
Iberalistických zásadách založeno jest celé moderní nára
dohospodářství, které ovšem děsné má následky. Nurové,
bezohledné sobectví vlídné dnes ve světě zliberahsovaném
a stále rostou řady proletářu, lidí to, jak slavný Ketteler
pravil, s prázdnýmsrdcem, prázdným žaludkem a prázdnou
kapson. 4 poměry společenské jsou tak. rozrušeny. Že Se
zdá. jakoby nebyla daleka katastrofa. Kdo ta napraví?

My! volají socialní demokraté. A čím? Odstranime
majetek soukromý a zavedeme majetek společenský a spo
lečenskou výrobu. Nehoť, jak předák socialních demokratu.
Janres. dí. soukromý majetek jest právě příčinote všeho
společenského zla-*) a tudíž, jak jiný předák, Ferru dí

*) La propriété Individuelle c'est la čatusi de tenis lex MAUXSACIAHX.
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vrcholí sociálně demokratický progrun v tom, aby odstra
něno bylo soukromé vlastnictví “)

Dle socialně demokratiekého receptu budon tedy
míti všichni všechno a. žádný me. Při kolektivismu a
z něho vyplývajícím konmimunistinubude moci každý zvo
lati tak. jako onen muž, O němž se vypravuje. že vystonpil

na Říp a a“ se kolemzvolal:Tv rozkošnédedmya města, ty rajské nivy. ty stříbropěnné řeky, ty šumné
lesv. to všechno — všechno je sice naše. mez toho ale
není moje! ——

Fedy kollektivismux. společenský majetek 1 spole
čenská výrola. nastati má: přirozeně munítají se tedy

otázky: kdo všechno povede ? kdo hude rozdělovati 4 určovati práci? Jak se rozdělí výtěžek? "Evto otázky položil
poslanec katolického centra. německého. Bachem, Lieb
knechtoví v tak zvané Zukunftstiatsdebatte 1 co na to
Laebknecht odpověděl? Jen blázen se na takové věcí muže
ptáti. Podivná to odpověď Soctalní demokraté nám stále
nabízejí. abychom zásady jejich přijali za své. abvchom
pomohli kollektivismus provésti a když se tážeme: a Jiké
to bude? odpovídá nám JejicJi předák: na takové věci se
Jen blázen táže. "Poť sale právě tak. jako by někdo řekl
nekomu. jem skoč a neptej se kam €o m tom. jest při
skoku zkůneš vazi Sint soctalní demokraté ale se tako
vouto vyhýbavou odpovědí nespokojí a proto někteří jejich
předáci vypracoval plány, dle nichž. socialistická společ
nost má býti zřízena. A tu ovšem. první otázku každý
klade: co z tohoto kallektivisnu budu míti? aebknecht
na to odpověděl: Všichni budeme dohromady pracovat.
jak se komu bude chtít. pak ale o výtěžek se. budeme
stejné dělit?*). Nohler praví. že každý dostane jen to. co
Vkdo zaslouží, ale tu se Taebknecht tíže: A kdo :t jak

se zásluha určí? ŠSteru míní v "Uhesen des Nozudlisumse
že bude nejlépe. aby st každý vzal. co by kde chtěl le
nad tím Jomí rikame socialista Rénardřř*) a praví: toť

X1Il programma del partito si sintetizza nella formula: aholizione della
jropneta pyšvata. Jootta di classe IMO. mim. TU.

20k, Vorwrts- IXUY2čís. 12.
ky Révunésoraliste IKstr. 303.
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vrazí kdo bude chtíti do mého bytu 4 řekne: mé jako
tvé. obojí naše, jů zustanu zde; potká mne někdo a řekne:
dej int kabát. je muj. jako tvůj: toť byl hy Život sauný
boj, návrat k zvířectví a smrt celé lhdské společnosti.

2 těchto ukázek jest patrno, že v kallektivistické
společnosti zvláštní byl byvpořádek. Co pořádek? Pořádekjestkoníčkemhlupáku.volávídeňská© Arbciterzeitune-.*)
Jest tedy v náhledech o společném majetku takový chaos.
že sami socialní demokraté nevědí kudy kam. A přece
pou Hisícové, kteří červeným předíkum věří. ač všechno
líčení blahobytu v socialistickém ráji jest pouhým stínem
Helhogabalovy hostiny. Tento caesar římský, smutné pa
měti. sezval totiž vsechny patrcie římské k hostině
vzkázal mm. přijiti hodně vyhl:ulovělí, aby mohli více jíst.
Poslechli a přišli. V nádherné síni zasedli ke stolu a
ta jim. přinášel sluhové jíl na míxách ale jídlu pouzenamalovaná.© Překvapenépatricte| zlomyslný| Helios
pobízel: jen berte a jezte! Nim ale jedl jídly opravdová.
Vak 1 sodtalně demokratičtí svudcové stále líčí dělnietvu
živým“ barvám ono blaho. které jimi v bndloucísocialistické
společ nosti bude údeělení 21zatím všechny tyto shby jsou
prázdné malbou. které skutečná opravdovost sehází, Vždyť
Los socialistiětí předáci nevěřítomu. že stane se někdy
skutkem to, co slibují. Že tomu tak jest. alespoň někte
rýmů dokkudy dovodín:.

Bylo to na sjezdu socialních demokratů v Erfurtu.
kde po dva dny debatováno o té slibované budoucí soct
alistické společnosti A tu Bebel pravil: Jsem přesvědčen,
že uskutečnění našich posledních cílu jest tak. blízké. že
v této síni jest mílo těch. kteří se těchto dnu nedožijou.**)
A jak protokol poznamenává. nastalo po těchto slovech
mezi přítomnými věřícími červené strany pohnutí veliké.
Ale jiné předák, Vollnuw ihned povkázal k tomn. že tak
rychle to ast nepůjde a tu Bebel podrážděn v nestřežené
chvíli pozoruhodná slova pronesl: Jestli krásný cíl svuj

1 Ordnung ist Nteckenpferd der Dumruképfe. Lens. vás. L
zk) Ja, eh. bin úberzcust, dass le Verwirklichoany unserer letztorén

Ziele ist so nahe, dass Wenize in dissem Saze sind, die diese Kaggenicht orlehvn
werdi. Protokol S. LZ.



budeme odkazovati do mlhavé dkálky a hudeme-lt vždy
doklidati. že teprvé Inuloucí pokolení ho dosáhnou, pak
se mám právem massy rozutekou*) Toť přece Jasné řečeno,
že vrehním vudeum. socialní demokracie jest to dobřezmímo.žepředstíranékoninurnistické| plányprovéstise
nedají a Bernstein v jejich. tak. zvaném vědeckém časo
pre Nene Zeit o tom otevřené mluví**) a přece tento
vědomý ze patrný švindl předkládají svedenému dělnuctvu
zit pravdu pravdoucí. (o. nzíme řící na příklad o jednaní
Bebhlově.který provedení konnnunistiekých plínu za tak
blízké prohlašuje. který s. pathosem voká: m: uetek jestotrockýmřetězem—— EireuthumisteineSklavenkette
a hned na te jde a ku své továrně v Koblenct koupí si
nádbernou vilu na Vierwaldstidskémjezeru ve Švýcavech?
Jak se zde srovnávají jeho skutky s jeho řečnu? A Bebelnenísám.Nociahstický| poslaňec(GroussterveFranecu
konal velikou řeč. v níž hřímal proti soukronému majetku
a vřele horhl pro majetek společenský. Jeden z poslu
chaču jeho chtěl (zroussterovu theorí ihned provaděti
prakticky. vlezl tedy. druhého dne do nádherné zahrady
(Sroussierovy a podle vštípených mu záxad o jediné oprá
vněnosti kommunismu. dal se do trhání ovoce, domnívaje
xe. že za to ještě pochvaly ad svého mistra a vudce
dojde. Ale nastojtet "Ventýž (Girousster. který den předtímroukronýmajetekzavrhovalaspolečenství| hlásal.
dal ubohého praktického Kkomnnuustuzatknouti jako zlo
děje a me toho nedbal, že týž dostal za to tří měsíce
žaláře. kde zajisté duklidně přemýšlel o kommunistické
theorit 4 praxí sociálně demokratických vůdeu.

Uvedené příklady snad stačí na dukaz. že samu
vůdcové Červené strany v opravdové provedení kommu
mstických plánu nevěří. A přece jest tisíce a tisíce těch,
kteří se lživými sliby o budoucím kommunistickém váji
svévolně klamati dávají. Nedivím se dětem. když se jin

»*)>Wenn wir unser sehřínes Zjel in nebolhafte Ferne růckén und žinimer
betonen, dass erst kúnftige (šenerationen +8 errcichen werden, dann Viuft uns die
Masse mit volikommenem Recht auxrinander.< Protokol str. 215.

+*; I sVorwiiris<, v němž Xinger A Liebknecht věvedí, vyznal to v roc:
1Kč) čís. 13.
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povídají polsky © perníkové ohaloupce, že s otevřenými
ústy poslouchají a že tomu věří, vždyť jsou to nezkušené,
rozumném nevvspělé děti: kdvž ale vidím. že dospělí mu
žové, u kterých se přece předpokládat musí alespoň
jaká zkušenost a soudnost, že tito dospělí mužové věří
pohádkám o budoucí socialistické společností a když při
tom vidí. že saaní vůdcové jejich tot nevěří, co jimIl;i
sají. pak věru užasnoutí musíme nd touto nevysvětlitelnou
a svévohuní zarvtosti v sebeklamu. Naumítajínát ovšem:
vždyť 1 první křesťané žili v kommunismu a co bylo
možné a chválvkodné u prvních křesťan, proč. by nebylo
možné chvályhodné i u sociálních demokrat? Na to
krátce odpovídám. že tak. zvaný“ kommunismus prvních
křesťanu byli zeeký jiného rázu a zeela jinon měl podstatu
a základy než hlisaný koninunismus soemdníchdemokratu.
L prvních křesťanů soukromý: majetek. nepřestíval oni
neprohlašovali soukromý nejetek za krádež, jako soctalní
demokraté za Proudhonem činí. nýbrž holutší z mch. ze
svého majetku dobrovolně uděloval chudším. I tedy
platiku zásada: Z Lásky k Bohu 4 z lásky k tobě. jako
ku svému bližnímu. tu máš. ji tb to zLto ze svého diivánu.
U sociálně demokratického - komnunisimnu ale jest zásada
zeekt opční, te totiž: tv míš, já to hot jů nebudu če
kate až mi to díš, nýbrž, já st to vezmu. Alezi tak zví
ným křesťanským a mezi socitně demokratickém kommuninejesttedy.podstatný| rozdíl.takový.jakomezi
darem 4 krádeží, poněvadž křesťanský kommunmsinus dla
brovalně co chce dává soctdně demokratický kommu
mista zile mzásilnévšechna chce sebrat. Že tow příčinou
teké sv. (Otee Dev. NET. výstrahu dztví před konmnum
stickými agitatory Červené stranv, když dí: Varujte se
nebezpečných. lidí. kteří chtějí rozluštiti sociální otízkuzničenímzáklkudníchzíássulmanichž.spočívá| vlastnictví,
rodina 4 celé člověčenstvo Takoví Inlé rozdinvehují jen
nekonečné zápasy, liromauditi bndlot ssufimy nizeSSUtInY čt

horším A.holestnějším ještě učiní hus dělnictva. *Rádná stvba společnosti Iilské musí býti pod
řechou ©tot střechoujest vvzí, nezištně vlastenectví.


*) K junitníkom francouzském 7. dp INU.

r3
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A tu. my, křesťanští socialové sktvně jsme prohlásili, že
stojíme, že jsme a do poslední krupěje krve zustitmneme
věrnými svny naší vlastí české 21rozhodnémi obranct její
nezadatelných historických práv. Na svém sjezdu v Eto
mši jstne lined v prvním odstavci svého program prohlásili:© Katolickédělnictvočeskoslovanskénasjezdu
zastoupené prodchnuto jsouc. pravou káskou k vlastí chce
jakožto čásť svého národa k duševnímu 1 hmotnému po
vznesené jeho ze všech svých sil přispívatí 2 práv své
vlasti a svého jazyka háji Na sjezdu pražském pak
prohlásili jsme za nejpřednější svojí vlasteneckou povin
nost pracovati k uznání nedílnosti. sainostatností a své
právnoste zemí koruny české. "Tim ovšem mv. křesťanští
soctalové rozhodně 4 podstatně se líšíme ad suctalní
demokracie. "Ta zavrhujíc vlastnictví“ zavrhuje 1 vlasť
nezná 4 nechce znát amb vlasti ani vlastenectví. ak
prohlašuje všude: v Belsit 1 ve. Frauen. v Německu 1
u nás. dyž (Garmer mluvil v roce 1896 ve. Vienně
s nadšením o lásce k vlasti, přerušili jej: soctalní demo
kraté huronským voláním: my. nechceme, aby byla jaká
vlasť.?) -Ať zhvné předsudek vlastenectví © volal soeili
stický poslanec Smeet**) My šlapeme po vlasti, pro más
není svět uzavřen. mv. vaší vlasť. nemilujeme, střed naší
vlastí leží v každém z más, obvod její nikde „ vykládal
dne ©. prosince TS94 v belgické sněmovně socialistický
zvolenec Vandervelde a proto také říkával socialistický
předik Faberot. že socilní demokracie jiného občanství
neuznává. leč světoobčanství***)

A jak © vlastenectví: smýšlejí německy mluvící
socialní: demokraté. dokazuje nejlépe spor Behluv s Voll
marem v roce 1894 © vlastenecké otázce 4 jak poludajívlastí sodalní demokraté u nás. toho saní smutnou mine

zkušenost. Vždyť dle jejich přiznání neznají a nechtějíznátijinévlasti.lečcelýsvětajnénárodnosti.leč© ná
vodnost proletářu . Proto jsine mv. křesťanští socitlové
vždy co nejrozhodněji vystupovali proti tomuto zvrhlémn

O „Nous voulens, g" 11p'y ut plus de pratřic. Peupde 180. cís. JA,
; L- Travail 1x01. steps: ud.
4 Peuple 158.. (fs. m,



mterpacionalismu. který nechce znáti vlasti a historických
její práv 4 vždycky jstue prohlašoval, a skutky svými
osvědčovalh. že věrně. stojíme při národním našem pra
poru, který mkdy necopustíme 4 při němž vytrváme dla
posledního dechu svého.

Rozejdeme se nyní plní nadšení, plni zápalu provznešené zásady naše. Nechť však. nemyslí si nikdo, že
opravdového a nadšeného stonpence zásad našich očekává
klid 21 mir. Nakoliv, naopak, nastane nát boj zeto těžký
boj. S kým? N liberály všech barev. Liberaly, kteří svo
bocdlonyslníkyse sice nenajde běda tomu. kdo se
opováží opravdu svobodně po katolekn mmvshtiBěda mu!Dunessmíbýtičlověkpokrokiřem.| dekzulentistou,spiri
stou, athetstou z mb svaté pokoj. žádný ze svobudo
mivslných o něho ani nezzavadí. pakli ale prohlásí se býti
katolíkem a jako Katolik veřejně jedná, tt se ve jménu
svebodomyslnoste spojí Iberální Heradesové s demokrati
ckýnu Pikéty protí katolikim 4 podepíšou se třeba na
jeden plakat.

Vážu se. což tmy. katolíci Čeští jsme ve své vlasti
pxanci2 Ci jsme kdy. zradili vlasť svou? Právě naopnk,
věrná. odekenost našich předku ku katolické víře to byla,
kter tvořila nerozbornou hráz proti velkogermanskému
moři. v nějž již dávno byl by národ náš utonnl. kdyby
katolicismns ho nebyl zachránil My katolíci čeští nepři
jdeme učiti se kásee k vlasti od těch. kteří do dnes od
jisté koterie za výkvět vlastenevtví se velehl a kteří zesamévlastenecké© láskychtělizašantročitiČeskouzemi
1 tureckém sultánovi. Nam. Katolikuní Českým není vkt
steneetví Jiedomdrast, není ní zástěrou, kterou leckterý

patentovaný vlastenec přikrývá své sobecké půíny: my
vlastenectví své nosíme ne pouze v ústech, nýbrž v xrdel.
hotovi jsonee z svojí vlasť obětovatí všechno. 1 poslední
krupěy krve své.

PEOLEUMÁCHMŠÍ OVŠEP MOTISÉEITO ŠEVEÍŘEproti ním

dále 24přitalomváatí msn, bychom jen pěkné byli zticha
a ponechával volné pole jenom jim. "iíží se: což smíme
býti zticlíc2 Porněil Kristus Dán zpoštoluné: Neďte don
nikam nechoďte 4 buďte zticla 2 Nikoliví On jin poručí
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jíti v širé svět 4 slovem i příkladem hlásatí privdu sv
tého evangelia. Nuže. dle slov sv. Otee našeho ma každý
věrné křesťan býti apoštolem:; i nesmí tedy skrývati se
a mlčeti nikdo z más. nýbrž. jakožto praví apoštolové
Kristových zásad pujdeme je zvěstovat a jich hájit ze
všech sil svých.

Zvítězíme
Byl to slavný. později ol komunardu. zastřelený

arcibiskup Darbov, který pronesl kdyst památná slova:
Zlí jsou silnými protože dobří jsou knavými.<*) Ve

slovech těch leží odpověď na. právě položenou otízkn,
zdali zvítězíme. Budeme-li knavými. pak ovšem rozmuže
se zlo a stilno přemuže nás na Čas: proto na nás záleží,
v rukou našich spočívá budoucnost. Prvě s hknavosti,
přátelé, pryč s netečnosti dnes, kdy se jedná o statky
naše nejdražší, © svatováclavskou víru z vlasť, slo práce,
do boje. bratři. — do boje! - 

Nkronníždění mocně dojati jsouce pravdou z krásou
slova věhlasného řečníka 2eprovolávajíce mu bouřhvé sláva,
opakují z hloubí duše: Do hoje. do boje **)

J

Ku této výtečné řeči, která poutala posluchačejak
svým obsahem, tak svou formou a přednesením, ano
četnými místy uchvucovala, tak že bouřlivý potlesk a
volání „Sláva“, „fak jest“, „Výborně“ nesčetně se opu
kovalo,byla navržena a jednohlasně přijata tato resoluce:

Jsouce přesvědčeni,že sociální otázku možno rozlu
štiti jen na základě křesťanství, jakož i přesvědčení
jsouce, že žádná dobře spořádaná společnost bez autority,
rodiny, soukromého majetku, jednotlivých tříd a stavů du
cbovně i bmotně ku blabu lidu pracujícího, a bez pravé a
účinné lásky k vlasti neobstojí: jako věrní křesťané a upřímní
synové českého národa prohlašujeme, že chceme tyto zá

"4 Les mochants ne sont fart=, parce gne lex hons sont Tarhles.
9 O řec této napsaly N. L.: >Pan dr. Ilorské v otázce soviální zecla

přirozeně nového již letos neanohl nic říci. Nahromadil si jen nové citáty a nové
ap+kdotv.- - Otázka xazeče: To tv nové citáty 4 nové anekdoty neřekl, když
nic nového p-mohl říci? Kohkrát- již N. L. opakovaly a hudou ojikovati
včck prastaré, na př. 1 ve svých glossích ku Klerikálnímu sjezdu v Ilradci Králové,
a nemají ani novéch vitátn ani nových anekdet, nÉbrž všecko staré, a přece chtějí
poucovatt a kormmandovati. Soudce spravedlivé w p. Dru. Iorském dozná, že
látku, kterou učinil předmnětemsvého studia a © které jest řečníkení hledanfm,
proniká úplně a že douvedemluviti 4 mluvý al srdce k srdci.
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sady křesťanského socialismu slovem i skutkem
ijživotem svým vždycky osvědčovati a hájiti.

Následovalo čtení různých telegramů a dopisů,
které přinášíme v souvislosti na místě jiném

Tím byl program čtvrté schůze a také celéhosjezdu
vyčerpán, a následovalo

Ukončení sjezdu.
Nejprve se hlásí ku slovu prvý místopředseda sjezdu

vsdp. opat Bursík; promluviltakto:
Velectěné shromiždění!

Nehlásl bych se ke slovu, ale hlásím se k němu

proto, Pon6v;až 1 je položil do úst dnes ráno tř čl
nové sjezdu našeho, z nichž jeden pravil: Skoda, že jesttakbrzoposjezdél— Nesrovnávámses.tímnáhledem,
jako by již bylo po sjezdu A proč:2 Stalo se v osadě
jedné. když lidé odcházeli z chrámu, poněvadž bylo po
službách Božích. že cizinec jeden otázal se jedné hospo
dvně: Ale. copak jest již po kázání 2: a zbožná hospo
dvně odpověděla: »Velehný píín sešel s kazatelny. ale
po. kázaní vlastně ještě není; neboť más. napomínal
abychom přičinilt se teď Čimti to. co. jsme slyšel z ka
zatelny! A prosim. tak se má věc v příčině sjezdu nit
šeho. "Teďjest nám. účastníku přičinti se v praktické
části našeho sjezdu. Po theoretické části. která jest ukon
čena, nastává část praktická, a není tedy po sjezdu krá
lovéhradeckém. jako není do dneška po sjezdu příbramském
a tíhorském. (Výhorně!) Můžeme, pánové, to ujištění si
odtud odnésti. že rozproudí se po diecésí katolický život
proudem novým. proudem mocným, že tedy sjezd králové
hradecký v praktické části své dal ko Ještě trvá. Končím
slovy týmiž. co hospodyně pravila: Řečníci sešli x řečnistě,
ale teď jest třeba, abychom čim to, co jsme z toho řeč
mště slyšeh! 4 každé řeči mohli jsme si něco vybrati
a ten výběr dobře zazmunenati a podle toho také jednati.
A každý zajisté všemožně bude se přičiňovati také dle tohojednatiprekticky;© PánBuhdejsvouhojnoumilosti
(Potlesk.)
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Na to povstává celé shromáždění, aby vyslechlo
předseduhruběte Nostitze-Rieneka, jenž ukončil
sjezd touto promluvou:

Veleetění pánové! Drazí přátelé !
Náš program jest vyčerpán a nastává loučení. Lou

čení bývá smutná věc, ale dnes do toho smutku mísí se
tiké radost. My máme ten blažený pocit, že jsme dobvhvítězstvípodkřížem.© (Potlesk.)Blaženýpocitstvezeme
každý domu. Pánové, komu máme děkovati za toto vítězství ?
V první řadě ovšem Pánu Bohu. pak ale zajisté zde
našemu vuder JJ. M. biskupovi (Sláva imm!); dále aletovítězstvípomohldobývatještějmýsenerál.| generální
vikář Msgr. Dr. Frýdek (Sláva). který stoje v čele pří
pravného komitétu všecky sily své věnoval tomuto ji
niku katohckému. začež mu náleží čest a sláva; tenta se
nerál měl po boku zudjutanta, jednatele professor Dra.Sulce.kterémutéžnáležískíva(Potlesk)— Nezbýváminyníneždíkyvzdátízaduvěruinněprokázanou— Račte
také upřímné, srdečné díky. přijmouti všichni. kteří jste
se jakémkolhy zpusobem postarali. aby sjezd náš. takto
dopadl. jak právě dopadl Vzdávám Vžínm.ze svého stano
viska diky. že Jste se tak. jak právě se sluší, řádně
chovah. —

Kdvž dítky se loučí se svou rodinou vždycky vzpo
mínají v první řadě svého otce a matky své | my vzpu
mínáme našeho (Otce Nejvyššího. našeho zeměpáma 2 moc
náře. taktéž vzpomíniane viditelné hlavy církve. sktvně
panujícího Lva. na oba tvto reprexentanty nejvyšší autority ;
a vyzévám Vás. abvste na důkaz lásky k těmto auto
ntám provolali: sláva! ať žijí! (Sláva Ať žijí!).

Na to zapěli všichni skronáždění jednu sloku z hymnypapežské,císařské,© Kdedomovmuja.Moro.Mo
ravo.:,a předseda přípravného komitétu poží
dav o slovo promluvil asi takto:

Vysoce ctěné Shromáždění!
Čas již velice pokročil. nesmím Vás dlouho zdržo

vati; a proto promluvím co nejkratčeji. Doufali jsme sice,
že se mim sjezd s pomocí Boží povede; že hy ale tak



krztone, jade vidíme, se vydařil, mkdo. věru. se z más ne
naedál Nelze mí tudíž jimak nežli volati slovy písm
svatého: "Poť jest den, kteréž učinil Pán; veselme se
a vadujíne se v něm Shiva za to a chvála přede vším
tedy Pánu Bohu? Po. Pánu Bohu mají piko © ten utě
šený zdar záslubu „Jeho Biskupská Milost náš nejdustojnějšíVrchníPastéř.| VysoceurozenéaVeleváženénašePředsedmetvoVeleblehorodé| jímc.k.tnístodržitelskýnulVácknNoltacuzeměpanskýkonnussař,© Vysoce
etění všickni páni Rečníci i ta vzácná Paní. jež nás byla
jmenem ženských katolických spolků pozdraviku přečetní

XZamHosté z vysoké šlechty, ze slovátného velkostat
kářsví konservativního, ze stavu duchovního 1 všelkéch
stavu světskéch. z matičky Prahy, ze sesterské Maravěnky
i všech dieečsí českomovavských. ba i ze zámořské Ame
riky. 4 vubee všicku Vy Rozmilí Páni účastníci obojího
pohlaví. E vačtež vsiekní vesměs laskavě přijmouti od pří
pravného konutéti tv nejvrouenější povinné díky s upřínmém

ZŽaplat Pán Buh. a s tím nejsrdečnějším přáním: Na
shledanou. n šťastnou shledanou při sjezdu v mmtičce
Praze 1 pře mnohých sjezdech jmých. a na tu nejšťastnější
shledáno v poslední neb soudný den u Pint Ježíše!
(Všeobecné s jiásotem ©tleskoten volání: na shledanou)

Konečně pak prosím: Račiž nt než se rozejdeme.
Vaše Biskupská Milost Nejdustojnější Vrchní Pastýře at
Milováný Duehovní Otče más. hlahosklonné udělti hi
skupské, vrehnopastýřňské a oteovské požehnání! (Rečníksestupujevšeckos-pohnutímo kleká.JehoBiskupská
Milost předstupuje a celému shromiždění zbožné žehná.)

Tim byla poslední schůze v divadle Klicperově,
která trvala přes pět hodin, ukončena. Odpoledne po 2.
hodině byl

b) Slavnostní banket
v sále Adalbert | Nůčastuli se cho: Jeho. hiskupská
Milost. předsednietvo sjezdu, po ©. k. místodržitelský rada

Šolta. zástapcové vysoké šlechty. hodnostiář církevní, více
členu přípravného komitétu z nmoho jiných hostí, celkem
přes 200.
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Rada přípitku zahájil předseda sjezdu hr. Nostitz
Rienek a te Jeho Veličenstvů císstří a králi a
Nvatému Otci Pravil. že sjezd dobyl vítězství. prato
jou účastníci sjezdu vojsko vítězné Když se vojsko po
vítězství vrátí do tíbora. vzpomene stona nejvyššího ve
Jitele a pána svého, vzpomene sE na zeměpána, Avšak my
nejsme jen Češi. nýbrž jsme také katolíci a proto míme
také nejvyššího pána. (Otce duchovního. Volá tedy. vyso
korody řečník: -Na důkaz naší věrnosti 6 oddanosti Vela
Veličenstva císaři ze králi Františku Joseta I. 4 Jeho
Svatosti vu. XI. dvojnásobné ská — Nhromiždění
volají madšeně skóve a hudba hraje tuš.

Nar to pronesL prvý místopředseda vsdp. opět
Bursík vřelýpříjitek Jeho biskupské Milosti. který
vyvolen jest úd nepřátel za terč útoku. Avšak rány mu
zašazené nejsou. nečestné. nýbrž jsou jen k jeho cti. a
činí nám jej tím. milejším + etihodnějším. Jemu náleží
palma vítězství v tomto boji. Proto ať žije!

Peho Milost děkujepřipilpředsednictvu sjezdn.
Bylo proti nám bojováno — tak asi pravil — ale díky
Bohu zvítězili jsme. Co v neděli a těchto dnu v Hu idei
se dále. toho Hradec neviděl. Tolik. mužu kráčelo za
praporem sv. kříže. že jsme se všichni právení molii ra
dovati. a sjezd se od počátku až do konce tak. vydařil,
jak jsme se ani nemadílh, (D to má zásluhu slavné před
xednictvo sjezdu. Pozvedám-h tedy pohár tento, činím tak
nejen s vědemím vítězství nýbrž 1.7%vděčnosti a volím:
Slavné předseduetvo sjezdu ať žije!

Druhý místopředseda sjezdu. náměstekstarosty
Hradce Králové p. Waldek pronášeje zdravící Politi
ckému družstvu pravil: Vysoceetěné shromáždění: Kdo
Dán pusobi radost. zasluhuje našeho uznání nebo našich
díku. (Nadšený potlesk 4 vokéní: Sláva pame náměstkovi!
Sláva městu Hradci Králové!) Nlavné Politické družstvo
tiskové postaralo se o vystavění a posvěcení Adalhbertin:t
jakož 10 uspořádání katolického sjezdu v městě našem.
Proto jménem zdejšího města (všichni volají: Sláva městu)
vyjádřují timto slavnému Politickéánu družstvu tiskovému
zvláštní uznání a vroucí díky a prosím, abyste tomuto
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skevnéma| Druzstvukodalšímujehodobrémupusobení
připilů se mot eo volím une hřímavé: Na zdar) (Pří
přtek tento vzbudil v shromážděných veliké nulšení).

Povstává vsdp. generální vikář, předseda IDruž
stva 4 přípravného komitétu dr. Alois Fiédek a
pronáší přípitekměstu Hradci Králové:

Velevzácmí společnosti" Velevážení pan náměstek
starosty zdejšího staroskovného města byl právě tak laskav,
že pronesl. jako jste ráčílů slyšetí. Politickému našemutskovémuDružstvuvpřípitkusvémupřímné— Nazda“
„Jinenem toho Bružstva, jehož. předsedou mím čest býti.
vzdvzí za to jim námestkovýpovinné vroucí dík.
jehkož řekl. že máš Katolické třídenní sjezd zpusohil
města radost. slibuje jmenem Družstva. že podobnemvaelostbudemeIledětíměstuČastějizpusohíti.— (Bouře
potlesku s voláním: výborně l) Jako posud, hudeteť 1 na
dále povinnosti zejména > výborstvím spojené konatí rádi
24ochotně. Milerád divam. tuto svědevtví že ad té
doby. co Družstvo naše povstalo. slavní městská rad
velit úslužné 24 vždy. svmpathický se ko mám chovala.
(Sáva pam náměstkovi sláva mestské rade 1) Doufiu,
že skavnost právě ukončená přispěje ještě více k půstu
vání lásky vzzájemné 1 -k většímu máboženskému obrození
našeho města. (Výborně: dejž to Buh!) Čteme v písmě
svatém: Nebnde-lt Hospodiu střežití mesta. maderína bdí,
kdo střezí ho L budeme prosit Hospodina zby orné
žebnal rozšiřování tohoto skovného měst ©miboženskému
jeho obrození. ——Rekl jsem. že máme v městě svm
pathie. [Byťne všichni. přece mnozí obyvatelé ozdob
dom své prapory. "Timetili náboženské naše přesvědčení,
tón uctili ze oslavili + Pána Boha; a jehkož týž Pánvopísměsvatémslibuje:© IXdožkolivoslavímne.osktvům
1já jep< kojím se nadějí, že. kdvž město oslkovaje Pán
oslaví 1 Pán město A tomto oslkavení,prosím. všicknpřipiimež:Na.zdar(Frenetické| souhlass vobiní
ská„ znazdar)

Pátý přípitek pronesl po hr. Vojtěch Sehónborn
p. c.k. místodržitelskému radoví Václavu Nolfovi,
jako zástupci autority světské a jako příznivci věci kato
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lické; autorita mám katolikům musí býti vždy posvátnou.
Pan místodržitelský rada svou vlídností a laskavostí těší
se z lásky a oblíbenosti u všech dobře smýšlejících a svou
přítomností na všech schůzích dodal lesku jak sjezdu tak
tomuto binketu; proto ať žije! (Burácejicí volání Sláva.
p- mistodržitelskému radovi),

Nejdustojnější pan biskup pronesl druhé pří
pitek svému duchovenstvu a katolickému lidu své
diecése. Dny minulé — tak ast pravil -© nebyly jen dny
boje, nébrž bvly také dny radosti ze plesu. Viděli jsme
řady nejen dustojníku. kněží, nýbrž mnohem více vojska,
kuku ze všech tříd, které bralo účastenství na sktvnostech
dnu minulých; viděl jsme, že duchovenstvo není opuštěno,
jak někteří mvlně tvrdi. nýbrž lid náš radoval se 4 písal
s nánu. Proto zvedám pohár z voím: Sláva zedík mému
milovanému duchovenstvu a. dobrému. katolickému lulu,
které nás neopustil! — (Dlouhotrvající volání Sláva).

Na to přjnl jednatel Politického Družstva (D1.Fr.
Nuledobrodincum Adalbertina a řečníkum sjezdu.
Promluvil takto: Velectěné 14 velevážené shromáždění!SlavnostiKterédokonáváme,molnás.maplniti| ra
dostí a chloubou. Dostavěh jsme diecésní spolkový dum

Adalbertinum a byli jsme přítomn. jeho posvěcení;
mimo to konal jsme diécesní sjezd Katolíku. (Oboje nás
zajisté naplňuje radostí a chloubou. a to pro pohnutky,
pro které jsme tyto slavnosti konali. pro zpusob jak jsme
je provedli a pro ovoce. které od nich očekáváme.

Adalbertinum jsme postavil proto. hy hvlo stře
diskem života katolického v diecési. abychom jím oslavili
devitistoletou památku smrti sv. Vojtěcha, a abychom jím
uctili nynějšího nejdustojnějšího pana Iiskupa. A prace
vatí ku rozšíření a upevnění víry katolické, oslavovati
památku svatých předku svých a ctíti Bohem ustanovenou
vrchnost duchovní. jest zajisté pohnutka šlechetná. —
Diecésní sjezd jsme konali proto, abychom ukázal: veřejně,
že jsme katolíci, že nám jest naše víra drahá, a abychom
Vamých k projevu podobnému povzbudili. Sjezdem tím
mel býti veřejně uctěn Kristus, přáním naším jest, ut in
omnibus honorificetnr Christus, aby ve všem a ode všech
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chválen byl Kristus. Zidaž muže býti pohnutky nad tuto
vznešenůjší 2

Pohlédněme ne zpusob. jak jsme dílo své vykonali.
Adalbertinum stojí, a každý. kdo je prohlédne, zajisté
dozná, že jest vystavěno ve všech částech svých účelně.
Jest ovšem pravda. že bylo vystavěno s dluhy. avšak
pevně doutim. že dá Bull že de jednou státi čisté hez
dluhu. X co -mjest řící o zpusobu, Takjsine vykonal
decésní sjezd? Pohlédneme-li jen nmprovolání na. sjezd.
vidíme, že v něm jsou zastoupeny všecky třídy našeho
milého národa. od prostého řemeslníka až do nejvzneše

nějších porel naší šlechty české. A jak bylo mt provolání
tak bylo při schuzích; 1 zde byly zastoupeny všechny
třídy našeho národa od prostého dělníka a dělnice až da
nejvznešenějších zástupcu naší šlechty. Njezdem tím jsme
dokázal, že právě miboženství katolické jest s to, seřadit
všechny di bez. rozdílu stavu v jeden mocný šik pod
praporení IKristovým. A což mám řící o našich vzácných
řečnících? Jako v Adalbertinu tvoří rozličné částí jeden
ladný celek, tak 1 řečí náše tvoří jeden ladný celek, který
svou mocí, svou krásou a svým ohněm musí pusobiti na
každého. Kristus. Pin řekl židům, kteří se horší, že muzástuppěl© Hosannac:© Budou-lititomičeti.Kkimneníbudevolatia-jápravím;Kdybypřiřečech| našich
slavných řečníku lidé nebyl. cítili. kamení cítiti musilo.

Avšak, jaké pak přinese dílo naše ovoce? Vysoce
dustojný pan předseda družstva řekl, že se přičíme. aby
chom takovou radost, jadkobyla těchto dnu, připravili městu
Hrade Králové opět brzy; já pak jako jednatel pravím.,
že menší musíme připravovati Hradci častějů [Jum tento.
zehnéna tento sál jest v prvé řadě vystavén proto. aby
se v něm konaly schuze a při nich. přednášky. kterými
by se vědomí katolické šířilo a utvrzovalo. když jsme si
tedy za tím účelem vystavěli sál. musíme schuze a před
nášky konati, jimak bychom hřivnu, které jsme se. těžce
dodělali, zakopali; hmotně domem tímto těžiti nebudeme.
ale mravně těžiti musíme. Mimo to, až po 5) po 100
letech 1 později pujde poutník kolem domu tohoto. dum
ten bude mu zvěstovati že byl kdyst v Hrader biskup.



který| pochopilduchasvéhočasu.aprotoshronniždil
kolem sehe družstvo, aby takto spojenými sianí pracoval
o pravém blahu svěřeného lidu 1 konali platné služby
církvi a vlasti. son zde v Hrader již pomníky dvou
biskupu: Boromeum a Rudolfinum: k nim se jivní družíAdalbertinum.akterýznich.jestnejkrásnější| nechť
soudí každé sám. -— A jaké ovove přinese náš sjezd?
Určitě toho řící nemohu; ale bez ovoce nezustane: zajisté
že přispěje k tomu. aby se vědomí katohcké rozšířilo a
upevnilo. Národ náš jest zajisté katolický tělem. Katolický
zmanená tok co obecný; a který národ jest tak obecný,
tak do všech koněm světa rozšířený. jako náš národ
český? Jest jen potřebí, aby národ ten byl také katolický
duchem. K tomu pak. přispějeme, když budeme zásidy,
které jsme slyšel od svých slavných řečníku, náležitéprováděti| Avšakjak?Bvljsem.svědkempodrobného
postupu stavby tohoto domu od jeho zákkulu až slo konce.
Kdvž se kopaly základy. přišli jsme na mnohých místech
na vodu z na bahno. ALyJsme tuto vodu a toto balno
vysuší. Na jednom místě jsme přišh na. trosky. staré,
mohutné stavby. mezi kterými troskam byla také bahno;
to nám ale neškodilo, proto jsme se s ním nedřeli. ne
odvážeh jsme je. nýbrž pevně jsme je překlenulh a stavěl
dále. Ve společnosti lidské jsou také v rozličných oborech
bahna. která duchu katolickému velice škodí. Zacházejme
s těmito balmy podobně: kde jest potřebí vysušine je, 1
kde nám neškodí, nedřeme se s nimi, ale hleďme je pře
klenout a staveti dále. Heslem naším tedy budiž: Vysušit,
nebo překlenout a stavět dile. jen nezustaňme nikdy
státi ak přispějene k tomu, že bude náš márod český.
kterf jest katolický tělem. také katoheký duchem.

A poněvadž nám k práci naší velice přispěli do
brodincí tohoto domu 4 slavní řečníci našeho sjezdu, pra
nášeje zdravicí volám: -Ať žijí všichni dobrodinci Adal
bertina. ať žijí naší slavní řečníci) — (Shromáždění
provolávají Sláva a Ať ží dobrodincun Adalbertina a
řečníkumn.

Na to povstáváchefredaktor Kat. Listu p. bisk.
notář Petr Kopal a připijípoctivé.neohroženéžurnalistice.



—- zo ——

sjezdy takové, jako bvl právě minulý, jsou užitečné, ale
kdvby nebylo žurnalistiky, nepřišly by u veřejnou známost.
Žulnalistika zachytí jako fotograf to. co se na mch dilo.
pošle to do tiskár ny a tím i do světa. Protože poctivá
žurnahstika ŠÍŤÍ pravdu nestranně, snaží se ji někteří
sevřiti, svázatu ale ona se nedá; jen ven, s pravdou ven,
ať ja Jidé vidí, bude se jin lití. Pravda se nebojí, po
ctivá pravda zvítězí. A tato poctivá neohroženost ať žije. —
Shronráždění volají nadšeně Sláva, z vdp.děkan Střebskéý
toastuje p. chetredaktoru volá: Nejstarší katolický žuma
lista P. Kopal ať žije! (Bouřlivý souhlas).

Przy na to opouštěl ndp. biskup sál. Voláno Mu
hlučné sláva, hudba hrála tuš 4 ovace nebzdy konce.HraběůV.Schónbornovio ChotkoviazejménupakK.
E. Nosticovi rovněž připraveny pří banketu hlučné ovace.
Tento se loučil při odchodu slovy: Na shledanou (při
katolickém sjezdu) v Praze! Bouřlvý sonhlas 4 volní:
Na shledanou!Účastníci| banketutrvalipakdálevpřátelském
rozhovoru.

V.

Telegramy a blahopřejné dopisy zaslané
sjezdu.

Na telegram zaslaný sv. Otcž došlaposjezdu
z Říma tato odpověď:

(CGwroloErvino Comti de Nostitz Rieneck: Gratisstina
habuit Pater beatissinus devota dehitaejue observantiae
olficia catholicorum ul coetum isthie collectorum, vobisuyue
omnibus apostohcam Benedictionem peramanter In Dommo
est inpertitus.

M. Gud. Rampolla.

Karlu Ervinoví hraběti z Nostitz Iieneku.

Projevy úety a povinné oddaností Kkatolíkutam nz
sjezdu shromážděný eh řáčil sv. Otec přijati velmi blaho
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sklonně a s velikou nedostí udělil vám všem apoštolské
požehnání ve jménu Páně.

M. Čad. Raunpoll.
JménemJeho Exe.ndp.knížete arcibiskupa

olomonckého Dr. Theodora Kohna zasliltunnígenerálnívikářvsdp.kanovníkWeinlichpředsedovi| při
pravného komitétu tento list:

Veledustojný pane předsedo! Přípravný komitét
pro diecésní sjezd katolíku v Hrader Králové ráčil jeho
ku. Milosť nejdustejnějšího velepastéře našeho požádati,
aby ráčil se sjezdu súčastnti. —- Nejdustojnější Vele
pastýř náš vzdává Vaší Veledustojnosti díky nejsrcčnější
a ačkoh nelze jemu pro kněžská evičení duchovní v ton
též čase v (Olomouci konaná přání vyhovět zajisté na
sjezd. při: mší sv. vzpomínati 4 za zu imodlití se bude.
Dokládajice. že „Jeho kn. Milost žehná bohumlém pod
mku prosíme. by Vaše Veledustojnosť přijati ráčil výraz
naší úcty. kterou k vám chovzne.

Podobně se omluvil kněžském exerciciemi Jeho
Excel.ndp. biskup litoměřický Dr. Emanuel
Schóbel.

JehoMilostudp.biskop brnénský Dr. Fran
tišek Sal. Baner zaslal tento omluvný telegram:
Nemoha pro valnou schuzi Apoštolátu sv. Cyrilla it
Methoda. diecésního sjezdu Vašeho osobně se súčastníti,
prosím. byste Dr. kanovník: Pospíšila ráčil považovati
za mého zástupce; vroucím snahám a. prácem slavného
sjezdu račiž Hospodin žebnati měrou svrchovanou Fr:n
usek Saleský. biskup.

Jeho Milostndp. biskup budějovický Dr.
Martin Říba |; ahopřálsjezdu telegratickýtakto: Dej
Buh, aby sjezdu katolíku diecéxe kralovéhradecké se podařiloblaživéaspasné.vědomípravdy© Božíkatolické
daleko rozšířitia hluboko utvrditi. Martin osel Říha,
biskup budějovický.

Dr. František Ladislav Rieger zaslalpřed
sedovi přípravného konntéti tento omluvný příjis: Vel
dustojné pane! K pozvání ua sjezd katolík naší dircése



nemohl jsem dosud odpověděti ani kladně ani záporně,
poněvadž Jsem. nevěděl, hude-lt mi možno ctěnému po
zvání vyhověti. Nyní však vidím. že nebude lze; neboť
mám právě, jak se říká, plný dum hostu a celou rodinu
zde, tak že int při zachování slušnosti nelze opustití dum.

Úrosím tedy, aby mne slavné komitét ráčil míti omluvenatopřijal ujištění m6 zvláštní úcty se přínín zdaru. „Jef
zajisté na čase, aby bezboževtví a to slepé popírání víry,
Jíž jsme zavázám za vzrust té civilisace, jež nyní vládne
celému světu, došlo rozhodného odporL no se nyní tak
povážlivě šíří a hrozí otřásti samými základy společenstva.
František Iadislav Rieger.

Z PRanv. Dej Buh zdar a požehnání: Pražský
světící biskup.ZDyuogkeko Njezdukatohekémusrdečný,uctivý
pozdrav a Boží poželnání Arciknéz Klein.

Z Uxnošrě. Sjezdu upřímné ©Zdačř Buh. Účast
níkam slávat „Jeho Biskupské Alosti hlubokou úctu.
Křesťanský sociální spolek v Unhoštťi

Z%Pouxé. Rokováání neohrožených katolíku modlitbon
za požehnání doprovází Simek, děkan v Polné.

Z PRanv. Požadavkum spravedlivým awvznešeným
tužbám hájeným při sjezdu katolickém zdaru hojného a
požehnání s nebes přeje Jam Havlu. kanovník. hlkevní
koaiř u sv. Mikuláše v Praze, Ant Postřihač. kaplan.

Z. Bnza. Národu svatého Václktva, vojvody a dědice
země České. shromážděnému dnes pod jeho praporem. za
síkyí nadšený pozdrav ze země svatého Cyrilla 4 Metho
děje Družstvo a redakce Hlasu.

Z "Uinopa. Jedníní spezdovému hojně zdaru 1 pa
žehnání Božího přeje za katechetský spolek, Em. Žák.
předseda.

Z Bňketaví Účastníci schuze katolicko-pulitické
jednoty v Břeclkavěpřejí katohckému sjezdu všeho zdaru.
Ku předu. zpítky am krok! Slováeí se také nedají —
Předseda

Z Luzrovie a Mopavě. IKatolicí Cech 4 Moravy
spojité se ze zrádeu víry 4 vlasti nehojme sel ato
bická beseda v Letovicíci.
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Z PRany.. Katolická beseda v Praze přeje sjezdu
nejlepšího zdaru. nechť všecka usnešení jeho slouží ku
větší cti a slávě Boží, ku rozhojnění moct panovníkovy
a ku prospěchunaší milé vlast. Výbor katolické
besedy.

Z Českých Bepěovic. Vyprošujem na. Pánu Bohuúplnéhozdaruasílykvýkonum.o Katolicko-poli
tický spolek České Budějovice. Adolf rvtíř z Jung
manu. předseda,Blažej Seháttingser. jednatel.Z.VELEzRaDU.© KudíluproBoha.vlasť,císařea
krále, plnost dober pozemských 1 nebeských přeje dr
Stojan. říšské poslanec.ZVatašskéHoWMeziňičí.© Chudýhd.valašskýod
Radhoště zdobeného křížem svatém a kaplí Cyrillo-Me
thodějskou. bratrský vine se k Vám. pevně věří. že jako
před bleskem kříže od Věrozvěstu rozniceném rozprchli se
běsové zla pohanství, tek 1 dnes před bleskem téhož křiže
rozprchnou se novomodní proroci dračím semenem otrz
vujicídrahé národ náš. Jednota Valašsko-Mezl
řičskáZVeLERRaDU.© HeslemVašímbuď:DušiBol,
srdce vlasti. sílu českémukrá! Katolicko-politická
jednota v Litovli

Z krov. Ratalice Cechové. huďtež pro církev at
vlast vždy rekové. Nevčík. zemský posl:nec.

Z PřipRam. Katolická jednota právě shromážděnáposťvlávřelépozdravyapřáníslivnému| shroanáždění,
čemuž právě provokivá bouřlivé: ŽZďdař.Buh! Prokop
Holť.

Z NĚMČIC NA. HaNÉé. Neohrožeuým 1 statečným
bojovníkum za práva vlasti a církve svaté na sjezdu shro
mažďeným provolávajíhřímavé Sláva! a Zdař Buh!
Hanáci z Něměie.

Nechať se pyšná nevěra kol zimehá
a peklo seje koukol nových zmatku,
nebudeme dbátí odvěkého vrala.
nedáme věčnéch sobě bráti statku;
víře vždy věru budou Moravané:
Dědetví otcuv zachovej mím Panel



Jan Zedníček, starosta obce, BedřichČ p. předseda
čtenářského spolku a radní obce. Josef Kubánek, farář.Z.VeseLiNapužyící.© Slavnémusjezdunejskvě
lejšího výsledku přeje a hřímavé Zdař Buh volá ducho
venstvo vikariátu Soběslavského.

Z DPřepovava Moravě. Mnoho zdaru přeje Ka
toticko-politická jednota v Přerově.

Z knoněkiže.Katolicko-politická jednota
kroměřížská přeje mnoho zdůu 4 požehnání Božího
Vašim pracím pro blaho církve 4 vlasti.

Z. Unpskéno BRope. Slechetném snahám sjezdužebnejž© DuhlNejdustojnějšínu© biskupu— hradeckému.
skevnostnímvýhora 4 všem účastníku Sláva Kato
heko-politická jednota Uhersko-Brodská.

Z Bxa. Ku práci na obrození a povznesení ná
roda česko-slovauského na katolickém zákkulé přeje mnoho
zdaru 4 požehnání božího ——za hohoslovecký ústav
v Brně Antonín Adamec regens.ZeZáněena.-© Benjamin.katolickýchjednot
revských přeje zdaru poru Vašnu 4 požehnání Boží
počínáníVašemu.Katolická jednota Záhřežská.

Z VeLče. Buli žehnej sedím Vašhn ušlechulým
ku zdaru církve 1 vlastí naší; toho želů duchovenstvo.
jednota svatého bosefa ©konference svatého
Vincence v Telči.

Z Novéno Jičína. Neohroženýém. bratřín pu víře 34rodukpamáítnémuprokatolickýmíradzasedání| světla
s hury ae neutuchající síly z dálného RKravařskavolá pul
tisícečlenuKatolicko-pohitické jednoty hejtmanství
Novojičinského: Zdař Buh:

Z VeLEuRape. Tisícové mužu ze všech kraju MoravěnkymapoutímuženaVelehradě| pozdrvují| Vzis.
bratří Čechové“ Přejeme Vám požehnání Božího ma pří
mlavu matky Boží. svatého Cyril a Alethoděje. jenžnámicadipravouosvětu.© Milujmese,nedejmesekit
novník Drobén

Z Knakova. Necesč. Bože zjazdu. Wiaszemu! Ra
tolíci Poláci.

14
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Z Kra. Nemohoneeosobně se dostavit dlime
aspoň duelem mezi Vámi Neopomenulí jstné však Bola
za to prosit. aby dal sjezdu tou hojně požehnání, Všem
přítomným srdečné: -ZŽďdařBuhl Spolek křesťansko
sociální na Kladně.ZOverouce.— PřičiněníVašemu,byv.drahýmárod
míš zustal víře (vrillo-Methodějské věrným. am se pak
stane mocným. žehnej m přínhivu svatého Váckiva Buh!
Za Katolicko-politickonjednotu Olunouckon: Sehubert,
předseda. NSvebada. jednatel.

Z "Uňeměk.Nláva statečným obrancum víry 26vŘtstu
Katolicko-politická jednota v Přehíči.

Z kKvjova. V kříží spása Korunovaného krále z
věrnýchCechu. Katolicko-politická jednota kv
jevská.

Z MiypBoRU VE Šrýnsku, Sláva bratrským českým
katolíkům. prvě s plesnivinou. čím více věřící bule český
národ. tím slavnější bude v čele rakouských Slovan.
Redakcija slovensky sospod,

Z Pnauv. Pod praporení kříže utrpením 26bojem
k vítězství!Pán Buh snámi! Kapitola Vyšehradská

ZE NSeELČaN.(dd Vltavy stříbropěnné provoláváme
Vam bratři katolíci -Zdař. Buht Svatováclavská
jednota v Sedleci Píša. předseduHeran. jednatel.ZVůepíčE.© ristas.jehozpraporrozvinujete.dejž
vítězství?Katoličtí dělníci a tovarvší.

ZE NSrRoupERKA.Vaší smaze hojnost zdaru 4 Božího
požehnánípřejeKatolická jednota v Stramnberku

Zu. Žktva. Buh dej zdar 1 požehnání sjezdu, K a
nonie Zelivskaá.

Z Knárovskýcm Vixomeaw.Prosíce sjezdu požehnáníshurpřistupnyjíKjehousnešením© professorGugen
berger. Dr. Vvstrčil.

ZE Smat. Nechť zlaté zvuky mluvy české zazní
vají dnes v harmonií pravdy od srdce k sedem a roze
zvučí se v krásnou melodii. rozumí ©vůli jímající, Všem
účastníkum sjezdu katolíků sláva! Pfof
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ŽE Smicnova. Dejž. Buh. aby zásady sjezdem hlá
sané staly se majetkem našeho milého mírada 1 základem
jeho šťastné budoucnosti: Pauly. kapkm n Smíchově,

Z TwronysLE "Urvá duchem so Vámi a skvělémuvýsledku-© ZálařPůnBuhprovoláváFanPachta
řídicí učitel v Akákově.Z,JinRavova.© NnazesjezdužehnejBuhKato
Iieko-politická jednota v Jimran ové.ZoHnápKU©NešicEJsítosmdesátníko churavý
muže jen v duchu súčastnítr se sjezdu a modliti se doma
v Hrádku za. Boží požehnání k němu. kněz. juhilár
Vojtěch Hlinka (spisovatelFr. Pravda)

Z DoLxici Beřkovice. Božího požehnání a stkvě
lého zdkuu přeje Ferdinand prine Lobkowicz.
předsalů zemědělské rady království Českého.

Z Kuugovic ve Slezsku. Kéž sjezd Váš je účinným
effeta pro nmohéhluchoněmé katolíky v náradě
našem. Katolicko-politická jednota v Kliímko
vicích ve Nlezsku.7.KuáLovskénoVyšEnnavu.-© Nedámese.nkém
tmísti. církví. král. vlastí. Václav Beneš Kulda.
kanovník Vyšehradský,

Z. Vinxě. Jménem jednoty svatého Methoda a její
tří odboru přeje z plna srdce hojného požehnání Požího,
aby porady sjezdu církví a vlasti mír a rozkvět přinesly.
Praelát Horný ve Vídul.ZVistaxaxa.— NSvezavjeru©domovinublagodajujaskatolickýmijugoslavjan.— FostpPtašinskuli
wista 4+.

Z Runmane. Účastníci výroční sehuze apoštolátu
svatého Cyrilla © Methoda v Rajhradě přejí statečným
katolíkum českým hojného požehnání. Kanovník V ojtěch.

Z. Bereku xap Lrravov. Neodklkudné práce m ne
dovolí se dostaviti zítra do Hradce. Přeju sjezdu všeho
Jožího zdaru. Jan hrabě BHarrach.ZMrnaxt© Buh.žehnejvýsledkuúradVašich

Filip. kanovník v (v0rtci.
Z PRanv. Fmenem 700 členek křesťansko-socníl

ního spolku českých žen a dívek v království Českém
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volám: Bratři vzhuru srdeet Pin. Ježíš volké k práei.Nemeškejmezaspásunárodavbojsevrhnoutí— Ježíš
Mariu Josef stuj pří Vás. Marie Nehvarzová,
předsedkyně.

Z VPřzpova.Štatečně pro. Bolut z vlasti „Jednota
sv. Josefská v Přerové.

Z Pnany. Bůh nechť želví me přínluvn Panny
Marie všem účastníkům katolického sjezdu. Marianská
Kongregace v Praze.

7 Miton. Jeden zájem. zásady a cíl más s Vzinu
pojí. a proto žehnej Buh Vaší práci Katolické ženy
a dívky z Malotic.Z.ChuupimLo Konferencenejsvětějšího© Nahvitora
v Chrudim přeje zdaru 4 hojného poželavíní všem. kteříž
se súčastníh valného sjezdu katoliku. a. vítězství svaté
věcí NAŠÍ,jejiž praporum věrní zustaneme pod vudeovstvím
sanctissmm Nalvatoris.

Z Potxé. Pod praporem. svatého kříže shromaždě
ným Katolíkum srdečný pozdrav. Na přinlava svatých
patronu českých nechť požehaí Hospodin prácí Vaší kit
prospěchu církve. vlasti naroda. Christus vincit. regnat,
mmperat. Christus ab omni malo plebem stane defendat!
Sedlák. lékárník.

IutoBEx. Buh žehnej pricem sjezdu. aby ovoce při
nesly církví. říší,českému národu. české vlast Kanovník
dr. Krvštufek.

Z huRanova. Katolii nedejme set Dr. Robert
Neuschl

SLavkKov.Všemohoncí síiž Vžs. k obraně nejdražších
pokladu shromážděné“ Kéž zazáří novým. leskem prapor
kříže. vztýčený před tisíci lety na Inadě Talici, pod nímž
by se znova seřadili veškeří svnové koruny svatováckavské,
Za Cyrliskou Jednotu ve Slavkově m Moravě: Petr
Košík. jednatel. Serý Josef. sbormistr.

Noví Jičíx. Punátném poradám sdružených mužů
katolických zdar věštíme:; sdružení sílí 1 vítězí. Nova
pičínské okresní sdružení křesťansko-socialních
spolku.
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Z Cuore. Nemohu se súčastnti, volám katolickému
sjezdu zdař Bull a přítomným pánům sláva! Vikář
Chrudimský.

Z Misrki. Zehnej Buh. Vaší práci ve prospěch
církve, národa awvlast Pláček, správce děkanství.

2 Jaztonic. Nemohouce tělem: aspoň duchem jsme
s Vám přejeme sjezdé katolickému upřímné ©-Zdař
Buh.. Za Jednotu katolickou v Jazlovicích: Václav
Korynta. předseda

2 VERxouški. Neřadění poď praporem kříže mužně
v před! Poctivým Vašim snalíím zdař Buh! Sv. Josefská
jednota v Černoušku.

2. VPRanv. Bratři, za svatou víru a vlasť vesele
v před: Buh a Matka Páně bude s Vámi! Konference
svatého Petra spolku svatého Vincence.

Znánice U RKovňiPozdrav sjezdu katolíku. zdař
Buh! Žďínice u Kouřimi,jeden za všechny.

Z. Kapnašové, Řečice. Tělem. vzdálení. duchem
blízev vokáůme:Zehnej Buh spravedlivému, pocttvému sna
žení! Svaťováclavská jednota.

2, PRany. Mužové křesťanští, žehnej Vám Alatka
Páně a svatí patronové čestí v síle 4 houževnatosti v boji
za svatou víru sbvlasů Členové konference svatého
Františka Regis spol. svatého Vincence.

Rouetovavý va Mopavě. Zdar veškeré Vaší práci
volá Sv. Josefská JFednota. Rouchovany.

7 Keuuracnu xa Mopavě. Stkvělého úspěchu sjezdu
neohrožených bojovníku za pravdu awvíru přeje katolicko
dělnický spolek Methoděj v Krumpachu u Zii
břeha na Aoravó.

2 Tašxě. Dílo dokonalé pusobiž s pomocí Boží
bldhodáruč v budoucnosit DPzovelPavelka. předseda
Katoheké politické jednoty v Tašn

2 VPnany. Zdař. Buh sjezdu diecésnímu v Hrade
Králové. "MiskovémuDružstvu sv. Jam 24 jeho svokiní
Sláva. Cyrilto-Methodějská tiskárna 14naklada
telství v Praze.



Z, Pranv. Nkavnema diecésnímu sjezdu Kkatoliku
v Hradci Králové! Noetalní odbor družství Vlasť v Prize
přeje slavnému sjezdu všeho zdarů a Božího poželiíní
ku rozkvětí katoliekého hnutí v celé diecésí, 0 ku rozvoji
křesťansko-xoctialního vuchuůzvláště. >Zda Ruhle Zi su
ealní odb družst Vlast: Pomáx Skrdle. Tomáš
Jos. Jiroušek.

Z Peaiv. Veleslavný sjezde"Přetímu sjezdu Kato
liekémů v Hradeí Krilové vokime srdečné: Na zdar!
Ač jsou někteří členové Odboru našeho přítomní slav
nému 4 památnému sjezdu osobně, přece my v Praze
dlící jsme ducheru mezi Vím. Nepřátelé se orranisují
pod praporem radýza. pod praporem trojhrumu, nuže myvztvěmeprotinim.praporIiristuv.© Nechť.zvítězí| míš
prapor bílý. na němž kříž xe stkvíl Literární (Odbor
katol. dělnictva v Praze.

Z. Pminy. Veleslavný sjezde l Nenolit se osobně
súčastníti tohoto památného sjezdu. přece duchem dlím
mezi Vám. Této slavné nuuntestací živote katolekého
volám upřímné:Zdař Buh a Vrvant segupntest Ráž
Nejvvšší dárce všeho dobre sílí jako veleviážené předsed
metvo. tak. veškeré účastníky sjezdu. aby všecky práce
Vaše padly na. pudu. úrodnou 4 přinesly užitek ston:tsobný.| Pravdajestmastraněnaší.6třebaprtevdabyla
dlouho škepána, dlouho utlačována. on: jednou zvítěziti
muší a ona zvítězí. neboť s mám jest Vykupitel. který
pravd: A brány pekelné jí nepřemohou. Nnže církev ka
tolickou nepřemolly brány polanstva. nepřemohly ji an
brány lberahsimu ani židovského svobodného zednářstva:
proto jí nepřemuže am. zloba 4 vztek. židovské soemlnídemokracie.— Volánítudíž.katohcké| organisacízpli
srdce: Vivati Floreat! Črescati František Josef
SkořepaZuSrýRevav.Exží,DonsíRakorsy.| Velevažený
sjezde! Drazí bratří? N. nevýslovnou radostí pozdravil
jsme podepsání dělnící první zprávu o uspořádání sjezdu
katolíku v Inskupském sídelním městě naší rodné diecése.
Dnové te se již přiblížil Nemohouce ale pra vzdiílenost
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osobně přítomní býti, osmělujeme se ki skivnostním dnům
alespoň blahopřejný dopis. odeslati ——Uděliž dobvotivý
bh tomto sjezdů hojné požehnání: nbohé pedk.blondící
bratry naše uvediž opět v jednot Své sv. církve Jeho
biskupské Milosti, neidustojnějšůnu Křísiteh ze spánkunašívlkažnostizenetečnostinbhoženské| projevujemenej
hlubší úetu 6 oddanost. zavrhujíce každé útoky 4 urážky
prot osobě Jelo, :1ťjsou podníkané od kohokoliv. A bo1s
Ikune. dělník zámečncký, rodák z "Přebechoviep Orebem.,
Antením Číhako dělník zímečnícký rolák ze Slavětínt
nel Metují, „Bseí Bzrreš. dělník zzamečnmcký,rozený v Malé
belči u "Přebechovie, Petr Kunc, dělník. krejčovský.
z Kknežie no dk. AMéstee.Wenzeb Wiesner. Nehlosser.
sehb. n Ober-Wadtersdorf ber Baden, Josef Gruber,
Mexsserselunied.geboren in Stadt Stevr O. Ost. Mathias
Voglini vr seniav des kath. Greselenvereines Stern sw
boren zu Steyr (O.Osterreich. Váchav Beneš. pomaeník
krejčovský r% Eišova u C. Budějovic. Josef Závit
kovský. dělník kovářské r. z Podvék wmKutné Horv.

Heinrich Doindentle:U NSehlossereh, i Hamusdort.Máhren. Heinrich Bruckner Sehlossereb. in Secliru
NiederOsterreich. bosef Ponke. Biickeraus Krain. Jos.
Lanhart. Sattler s UnhošstoKarl Dlask. Rieter
as Ntevy.

Z Brno xy WopavE.SEtwnémuszezda Katolíku
v Hruler Králové. Stitečným Kkatolikum.kteří pad p
poretm dědice země české, sv. Vácbiv se sešli. aby dátvýrazsvémuneiboženskému— přesvědčení1 neohroženě
bijí ohrožené dědictví GCyrilo-Methodějské ——víru svatou
katolickou. posýlají rodní bratří ze sesterské Moray vroucí
poze s přisním,aby Pán Buh úděl hojnéhopoželníní
k pordám 4 usnešením tak. mpnohoslibnéhosjezdu. Vzdě
bivací jednota katol mužu a jinochu v Bludově na
Moravě. Frant. Ermis, předsedaa farář.Alois Kvapil,
Josef Březina. Poll boseť Ferdinand Denmito.Ho
inka Antonín. Motvka +Josef. Koutný. AMatomš.
Franz Jáckel Vagner Josef Plod. František.
Hojsr Alois. kvpi Alois. Ondřej Zatloukal. Karel
VIk, Antonín Matějček.
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sjezdu českých katolíků v Hradci Královéh Nemol seosobněsjezdučeskýchkatolíků:zúčastmt.| přejutomnfo
mnoho zdaru 34zasíkám timto sjezdu svuj pozditv 21Sou
hlas s usneseními jeho. ŽďdařBulit Slibuje star očekávaje
od tohoto sjezdu pro tis upřímné katolíky 1 náš český
národ nejlepšího zdaru. zmunemíní se ve vší úetě V.
Dohalský. rolník a t. č. předsada katolieké besedy
v Bolehošti.

Z Capšic xap Vuravov. Nemohonce pro povinnosti
sttvu svého súčastniti se osobně modlitby a práce sjezdové,
účastníme se jí duchem a z hloubí duše voláme jí: Zďdař
Buh! Za nepřítomné na sjezdu členy Sv. Václavské ki
tolické jednoty v Libšieích mal Vltavou: Alois Svejdy
Václav Beránek. Jan Arnošt. I. Petřina.

Pastýřský list Jeho biskupské Milosti.

Po ukončení sjezdu vydal ndp. biskup tento pastýř
ské list:

Edvard Jan Nepomucký z Božíhomilosrdeuství
a ApoštolskéNtolicemilosti biskup královéhradecký
vzkazuje věřícím svého biskupství pozdravení a požehnání.

Nedivte se, nejmilejší. že tak. brzy. opět. tímto
krátkém listem pastéřským promluvím k Vám. Pova
ži za svou povinnost před tváří svých upřímnéch ka
tolíku poděkovatí nejprv Bol, které nám k tomu po
mohl. že jsme svuj Katolické sjezd. jejž jsem- Vám v neděli
IX. po sv. Duchu ozmímil. dne 22.. 23. a 24. srpna £ r.
slavně 4 důstojně vykonali.

Děkuji pak i všem. kteří se ku sjezdu tot dla
Hradce Králové dostavli a tím k Pánu Ježíši 4 jeho
církví se veřejně. přihlásit. Mnozí z nich vytrvali s námi
po tří dny v přehojném počtu po kolik kodin denně na
plňujíce místnost, kde xe řeči předmíšely. tak. že jsem se
tomu sám divil Jsou to stateční vyznávačíi a neohrožené
vyznávačky víry naší. Dočkají se zajisté na sobě vyplnění
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slov Kristových: Kdo mne vyzná před lidmi. toho i
zá vyznám před Oteem svým neheském.

Předrazít Vše, co na tom sjezdě se dálo a mluveno
bylo vyjde ve zvláštní knížce, kterou Vám. ku čtení co
nejvřeleji odporoučím. Zádejte ji horlivě «1 duchovních
správou svých. Obzvláště pak prosím, abyste st pozorně A
svědomitě přečetli řeč © škole, kterou biskup Vášna sjezdě
přednesí.

A proč si přeju, abyste tuto knížku a ty řeči si
četi? Předně proto. že to bude milou — tuším — upo
mínkom me ty slavné 24radostné dny sjezdu našeho těm.
kteří tun byli. Za druhé proto. že velmi mnozí při sjezdu
nebyli. 26tudíž snad žádostiví budou zvěděti. co se tn
dálo a mluvilo. Konečně však proto. že odpurci našeho
přesvatého náboženství ve svých novinách o sjezdu našem
lživé přinesl zprávy.

Zvláště se vyznamenaly noviny u nás nejrozšířenější
které se národními nazývají. Hned o slavném průvodu
našem. který jsme za účastenství několika tisíců lidí při
otevření sjezdu konali. přinesly noviny ty zprávu Iživou at
utrlhiačnou.

Nenmlejšít Když pak povážíte, že jsou lidé, kteří
mie jiného nečtou. než listy takové 4 jim na slovo věří.,
když povážíte. že se takových novin tiskne a čte mnoho
tisíc, tu st potom. vysvětlíte. proč. jest nivní toliko lidí 1
mezi katolíky. kteří biskupa Vašeho a. Vaše kněžstvo
tupí. na svou vlastní církev hanu kvdají a pře tom ještě
za osvícené se- maji. "Du si vysvětlíte. jak je to možno.

lež panuje ze pravd utličemí jest. ——Vyzývám tudíž
všecky čtenáře takových národních prý listu. aby sivšeli
L to. co druhá střunt — totiž katolíci ——píší, aby se
molli ze tmy lží nesvědomitých novinářu vyvětíti Vyzť
vání veřejně před tviří Bolut vševědoucího všecky. Kteří

dle jména katolíky jsouce, ve skutečnosti však za peníze
lživé zprávy © nás a naší cárkvt píší. aby se. vzpamzto
valí. dokud jest čas. Žijeť totiž Buh vševědoncí, který
takové lži a potupy svého učení awsvé církve bez trestu
nenechá. — Všecky pak čtenáře tekových noví prosím
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pro.Boha:(Otevřtepřecejednoučrzrozvažte.© nač
platíte. jak jste obelhívání a jakými prostředky vzís v dle
mělé svobodomvslnosti, zatím ale vlastně v služhích svých
chti udržeti buď zaslepení vudcové anebo vědomí sviedeové
vaši, jimž se jen © peníze jedná.

Vsecky pak ostatní prosím. modlete se vronene. v
obelhaní a zůmyslně nmení ku poznání pravdy přišh a
svou ubohou. tenmmnostízastřenou duší zachrání.

Dnes praví k nám nedělní svaté evangehum: Nrkdo
nemuže dvěma pánum sloužiti Mat. 6. 24. "Tokéž
by uvážit dřímající dosud katolíci naš. Nemužeš býti
přívržencem evangeha a spolu přívržencem listu evinge
lhum podrývajících. Nemužeš býti katolíkem a spolu no
vovékým pohinelu.

A proto popatřte všieko na tv zástupy nesčetných
katoliku. kteří o spezdě královéhradeckém rozhodně sekcírkvípřihlásili.© Rozpomeňtese.vštekůmtvslavné
našeho sjezdu dny. kde se ukázalo. že biskupové katoličtí
maji již zase lid. který s nim drží. že mají již zase
vojsko hotové jíti s niní do boje proti Iži 4 bezbožnosti.

Matka Boží. jejížto jméno dnes oskovujeme. hudiž
nám vudkyní v tomto odvěkém boji proti- Iháři od

„počátku

S Vámí pak všem budiž Láska a pokoj Pána Je
žíše. který jest »Buh požehnaný na věky věkuv. Amen.

Dáno ku konci srpna léta Páně 1597,

+ Edvard Tan Nep..
hiskup.

VÚentopastýřské list četl se v neděli Jména Panny
Marte při všech mších svatých ve všech českých osadích.
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K.

Diecésní spolkový dům Adalbertinum
v Hradci Králové.

1. Vznik a učel.

Výbor Politiekého Družstva. tiskového poď ochranou
sy. kam Nepomuckého v Hrader Králové byl sr toho
vědon od počátku Družstva. že má-li družstvo konati
svou povinost. vyjádřenou vočÍ. 2. stanov, totiž. vydávat
a šiřitů politické 4 beletristické časopisy. periodické spisy.
brožury 4 knihy. psané v duchu katolickém. zakládali
knihovny. pořádatí přednášky a literární sjezdy v kterém
koliv místě diecése královéhradecké (i mimo její obvod).
pojednávajících o pohtických a časových otázkách. pořá
date tomboly. divadelní představení 4 zábavy vuhec ve
prospěch spolku. podporovati dobrou tertturu ©spisovatele
píški v duchu katolickém 1 zvelehovatí katohcký tisk..
bude nr potřebí nstnostů 4 to dosti prostranných. Kdvž
pako koupení býků od dědiců po náměstků královéhra
deckém po F E Pospišiloví knihtiskárna. která bvla tmí
stěn v místnostech malých a. temných, byla potřeba
místností spolkových tim nalélzvější, Výbor Družstva
dále dobře viděl. že bude ku prospěchu. když se v Hradci,středudiecése,všeckypodnikykatohcké| soustředíma
jednom místě; konečně videl. že se blíží O00letá památka
mučennické smiti sv. Vejtěcha, 16Že jest povinností ze
jména diecése královéhradecké tento rok památkou trvalou
oslavit. Myšlenky tyto vedly nutně ku přesvědčení. že
nezbývá Družstvu nic jiného než vystavěti svuj vlastní
diecésní spolkový dum.

Po mnohých úřadách ve výboru nstanoveno vypra

covati podrobný návrh v této příčmě 1 předložití ho valné
hromadě Družstva ku posouzení. po případě ku sehvalení.

Byl tedy. požádán p. architekt Viktor Weinhengst
v Hradei Králové, s nímž bylo sděleno. co v tanto domě
býti má, by učinil místin a dal přibližný rozpočet na
dam ten. Nástin ten byl výhorem družstva dín p. inže
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nýru Františku EHellimanovív Jarmněři ku prozkoumání
S- připomenutím. by při dobrozdání podal také návrh
svuj. Len vypracoval nvrhy čtyři. Všech pět nástinu bylo
ve výboru dukkulně prozkoumáno a nejvíce se zamlouval
jeden ze čtyř. navržených p. inž. Hellmannem. Výhor se
snesl předložiti ten 1 s přilozeným rozpočtem vzalné hro
madé 4 zároveň sneseno. aby voní promluvil předseda
družstva Dr Alois. Wrýdek, generální vikář. o potřebě
tohoto zzanýšleného domu. Tak se stalo ve valné schůzi
dne 23. srpna T892. Poněvadž v této řečí byly naznačeny
podrobné pohnutky, které“ povzbudil výbor k mávrhu na
stavbu spolkového domu. a poněvadž v ní jest vytkuut
účel. proč vlastné Adalbertimm stoji. opakujeme zde celou
řeč. předsedy družstva doslovně. Mluvil takto:

Vysoce dustojní, Velectění a Velební Piinové!

ge mlavití o potřehě 4 prospěsnosti spolkového
pro družstva naše dom, prosím. aby mr dovoleno bylo
pro krátkost Času vstoupíte příno. beze všeho úvodu. jak
se- řikat. 11 medias res.

1. Družstvo naše jest 4 boluků bude. V životopise
s. Vincence z Pauly čteme. že mu bylo jednom Co správci
zhoží Innotného kongregace od- něho. založené vytýkáno.žetenjehoshor“ustanovenjestkuzjednaávání| bla
duševního pro kněží 4 ostatní hd a že hy tudiž neměl
se. zároveh zabývati péčí o zboží hmotné: načež sv.Vimceneodpověděl:— Jsmelidésestávajícízdušeaztela.
a nutno tudiz 1 © tělesné potřeby 1 potřebné zhoží
binotié mmitepéči A totéž platí vzácné shromáždění.
Jak ráčíte dojiste všichnt uznávati. také o mšem družstvu.
Jeho účelem jest stee též. pečovati hlavně o. vzdělání
ducha. o blsho duševní našeho du. K dosahování
však účelu toho potřebuje 1 naše družstvo zařízení také
hiotného. 4 tuf jest ovšem na místě prvém budova
AŽ posud jE nemíme. Židle v semináři jsme jenom trpeni,
ba možná, poněvadž potřebuje seminář místností svých
k účelum svým. někdy ©nerádí vidění A 1 kdyby tomu
tak nebylo. místnosti seminsiřské nám nepostačují a tím
inéně by stačily v budoucnosti, kdvž bude, jak. pevně
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doufáme. družstvo naše se. rozšiřovati 4 podle stanov
svých © schuze veřejné s veřejnými předmíškam ob
časo skaviti pra jakéž sehuze nejen v semináři zde am
v Hradei vubec. jako posud stojí by. místností vhodných
as dustatek prostných k nalezení nebylo. Potřebí tedy
pro družstvo naše veJkého vepresentačního sálu.

D. Družstvo naše založilosvůj Časopis. Obnovn..
kterýž. diky Bohu. nalezl hned m počátku svém ohlihyipředplatitehůvíce.nežlijsmesebylinadáli| Časopis
potřebujemístností redakčních ©administračních
AŽ posud je v nájmu z m platiti nájemného ročné 300
zl ct 1 tak se mám již obnos. per 021. slovuje; nehoť
předešlý téhož bytu nájemce platil ročně 560 70 májemného.

3. Družstvo naše mt značný podíl v biskupské
kněhtiskárně: ©tt je až posud v nám 4 platí ročné
nájemného s činžovním «rošem 340.71. SW kr. A vzdor
tomu. že jsme již k původním mistnostem pronajali © dva
byty více. nedastačí; vše jest malé. úzké. temné a vlhké;
není tam žádné kancekiře pro ředitele. 4 dělníci Kazí si
tun zrak ba 1 zdraví vubec.

4. Stává v Hradci jednoty katolických tovi
ryšu: víte. že i takovéto. za dnu nasich jveleduležité
jednoty. potřebují pro sebe prostorných. slušných. tedy
nejlépe vlastních místností; a v Praze to bvl sn nynější
náš nejdustojnější pan biskup. který co tehdejší předsed:
o pořízení zvláštního vlastního domu pro jednotu kata
hckých tovaryšu úsilovně pečoval a tužbu svou sťfistně
ve skutek uvedl. Zde těch tovaryšu tolik není, aby se
muselo pro ne me vlastní jejich dum. pomýšleti; jsou
v nájmu 4 platí ročně 100.71. nájemného: v budově

družstva by sice též byli v nájmu 4 nějaké nájemné by
platili; ale nabyli by místností dostatečných a přiměřených.
kde by spolek jejich bytování trvalé měl zabezpečené.

3. Máme v Hrada také diecésní jednotu Čy
rillskou: ta jest nyní podmájemeemjednoty katolickéch
tovarvšu; 1 ta byv ráda v Iidově naší mdezla útulku:
mobila by tam jak své činné členy ku cvičení shromíž
děti, tak 1 Časem. veškeré místní jednoty po diecésí roz
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přýlené svokávatí 4 s nimí kit osvězení a zvelebení hudby
písně rvze církevní produkce veřejné důvati.

G. Pakli kde vubec. tož dojista v městě biskupském
zvláštějest mil míru žádoucí katolická beseda pro
pohlaví mužské: 4 té tedy. mohlo byv býti dopřáno
vodlomeémašem přístřeší. a tm by byl zárodek nadějeplné
pro čilejší katoheký rneh v městě ©jeho vukolí 0 v diecést.

Do Hradce jakožto do města kathedrálního. kde
L církevní úřadové diecésní své sídlo mají. přicházejí 14
scházejí se kněží z veškeré rozsáhlé diecése; kromě
nt nejvýše nedělí 4 zasvěcených svátku není téměř dne,
aby sem jeden nebo 1 více kněží najednou nezavítalo;
pravidelně se hledí ubytovatí v biskupském semmmíříkněž
skéne ©studentském; avšak 1 tu. ačkoliv pán ředitelové
všemožně nějakého koutku vvhledivají, nezřídka místnosti
nestačí: -— farní a katechetské konkursní zkoušky musejí
právě k vult místnostem kladený býti m prázdníny veli
konoční 24hlavní: jako dobře by v těch neznázích vlo
pomoženo. kdyby družstvo naše mělo zvláštního domu!
za doby kněžských exercicií by velí pěkně takový
dum posloužil; vždyť práve letos bylo m. p. kolen pul
třetího ste účastníku. tako že olní semnnáře nemohly. je
všecky pojmonti: 6 což teprv. kdyby byly, jak s1 nekteré
vikariáitní porady pastýřské přejí. dvoje exercicie najednou,
jeduv české a jedny německé? -Z těchto příčin by
byla zřízení v domě tom také kaple s mešní licencí.
jaka jest n. p. v katolické ressounsí Vídeňské, v domě
jednoty katolických tovaryši v Praze 1 jinde a jinde. tk
že by tam i ti příchozí kněží mší svatou slonžiti neho
mši svaté slonžené třebas 1.s přítomnými nekněžími ob
covatí mohl,

S. Možná. že buď některé zdejší kněz neho 1
kterékoliv kněz defieient přál by stov tom domě, když
by tam bylo vhodných příbytku. z nepřelnané nájemné
stále přehývati: to by neslo družstvu užitek. a zařízení
několika takových bytu 1 s kuchvněnu nezdražilo by do
jista přilišně stavbu.

u Jak kvuli tém v domě tom ubytovaným jedno
Cín. tek k vulí tém kněžím příchozím zamlouvalo by se
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v přízemídomu toho zařídí slušnou restatmraci s n
vabnou pro teplé počasí zahrádkou: povolení k zařízení
tomu by se zajisté získalo, 1 prospěclů nejeden by z toho
zařízení bezpečně. plynul.

10. Pražské provinetilní konelnun z roku 1860. a
po něm1 diecésní svnoda královéhoulecká z roku 1862.
touží po zakládání církevních museí, jelikož jsou sem
tam rozličné turecké. mnohdy i opravdu velice umělecké
předměty. kterých se již neužívá. pohozeny. kdežto hy
vydatné molily sloužiti v museum jak pro jrunátku. kterak
bývalo, tak. pro poučení, kterak byvbýti mohlo neb mělo.
V Litoměřicích již takového decésního musea stíívaá; 1 nás
po něm velice již toužil zvěčnělý pan biskup Dr. Josef
Jan Haus. Bude-li míti družstvo naše. vlastní budovy.
mohlo by býti 1 to diecésní církevní museum voní
umístěno. čímž byvchoní zároveň 1 jednu ještě intenci,
kterou milovaný 4 obětovný nebožtík velepastýř Josef „Jan
provésti mínil ale pro předčasnou Sirf provésti již ne
mohl. z vděčnosti k němu ve skutek uvedli,

11. Družstvo našemu nejpodobnější jest druž
stvo Vlast. se sídlem v Praze; 11 to jak víte, aĎ
nemá své vlastní kněhtiskárny 4 jest v účelu svém 0
program. pohtický užší. koná již po delší dobu shírky
k zakonpení zvláštního domu pro své účely: přejeme jin co
stejnosmýslejicím svém. přátelům zdaru co nejlepšího; ne
chtěpne však zustati za nimpozadu. Audaces fortuna juvat.

Tolik o potřehě a prospěšnosti doma spolkového.
Muno to dovolují st připomenouti věc dvojí:
a) Zvěčnelý pan biskup Karel Hanl mi zde

v Hradci stálý jmnník ve zhbudovaném za něho. a tohlavněoddiecése.seminářistudentském© Boromaeum,
nobožtíkpan biskup Josef Fan Has v diecésnímústavuprohluchoněmé— Rudolfinum:slušnoažádoucno,dy
podobně nvnejší náš nejdustojnější Vrchní Pa
stéř Edvard Jan měl zde take stálého pomníku:onjestotcem,zakladatelem,nejlaskavějším| Mecetišem
L nejštědřejším podporovatelem našeho družstva; účely
družstva jsou kýženýémi záměry jeho; křísení. huzení a
obnovování života křesťansko-katolického, šíření katolického



tisku patří k nejvroucnějším jeho tužbám; nuže —-ma
punátku jeho — budiž založen dům náš!

bj V roku 1897 bude slavena 900letá pa
mátka mučennické smrti našeho sv. zemského
patrona biskupa Vojtěcha. kterýž. jakovíme. z naší
diecése. narozen v Einecí u Poděbrad. pocházel: kéž hy
do té doby spolkový náš dum stál 4 byl u příležitosti
sktvení té piunátky účelum svém otevření A snad. aniž
bych chtěl ustanovením jimýní předbíhati 1 jiméno toho
světce mohl by ten náš dum nésti: jesuť sice družstvo
naše pod ochranou svatého Jana Nepomuckého, nf. sv.
Jan nejen patronem naší vlasti, nébrž 1 předním patronem
naší. diecése: mníme ale již. jménem sv. fn opatřené
mnohé jiné ústavy; tak v diecést naší Dedietví sv. Jana
Nepomuckého ku podporování kneží neštěstím postižených,
v Praze dědictví sv. Jam. Nepomuckého mai vydávání
dobrých českých kněh aeJoanneum na podporování ka
tohckých učňu; 1 dopřeje dojista rád týž sv. „Jan svému
sv. národovet. dy jeho jménem byl opatřen dum. náš
spolkový. kteréž by pak stál pod ochranou patronu těch
obou a nazýval se „diecésní spolkový dum sv. Vo+těcha:-nebo1Kkrátee— Adalbertinum.

ku provedení pak všeho toho mám dopontáhej vše
mohoucí a nejvýš moudrý 1 dobrotivý Buh“ (Hlučný
souhlas.)

Po dalším výkladu věcí předkládá předseda valné
schuzi tyto otázky: 1. Má se spolkový dum. stavěti?
Valná schuze odpovídá: Má se stavěti. 2. Má se jmeno
vati Acadbertinun 2?Seluze toto jméno schvaluje. 5. Má
se postaviti pod ©. k. hejtimanstvím vedle seminářské za
hrady? Sehuze s místem souhlasí. 4. Má se stavěti dleplánupředloženého?© Schuze| přijímáplínvprincipu.
výbor Jo má však ještě prozkotunati Stavbu se má zadati
po vypsaní konkursu jednomu staviteli. a druhý má býti
požádán za dozor. Vubec, valná schuze zplnomovňuje
výbor, aby myšlenku diecésního spolkového don Adal
bertina provedl.

"Pini bylo tedy rozhodnnto. že se má Adalbertinum
stavěti, kde se má stavěti, jak. se mí stavěti: z poněvidě
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se jam měke oskaviti pamatka smrti sv. Vojtěcha, který
byl umučen r. 890%, také kdy má býti stovba dokončena.
Poněvadž se toto usnesení stala 23, srp INA nemel
výbor mnoho času. zby dílo tak rozsáhlé provedl: nezhý
valo tudíž me jiného než přikročity ku prci 1ined.

2, Zadání stavby, svěcení základního kamene.

Výbor maje me zřetel usnesení valné schuze zkou
mal plány a rozpočty Adalbertimt sám: aby pako obé
prozkomnáno a posouzeno bylo také znalcem odborným,
odevzdal jak plány tak rozpočty p. ©. k. vrchnímu inže
nýru Řepišoví v Hradci Králové, které s nevšední ochotou
a laskavostí plány ©rozpočty zkou: i. třikráte do sehuze
přišel a konečný sul pronesl. že plán jest zeela slušný.
a ceny v rozpočtu že jsou zvela přineřené. VPuto práci
rozsáhlou. která zajisté zabrala mnoho Času. který panu
vrchnímu inženýrovi v Jeho velmi rozsáhlé agende nezbývá,
vykonal p. ©. k. vrchní inžerýr Řepiš zcela zadarmo bez
jakékohy odměny. začež mu tímto budiž vzdán veřejný
a zasloužený dik. Na soud. tohoto znalce mohl dojista
výbor úplně spoléhati. a proto přikročeno ku vypsání kon
kursu na zadkíní statvhv. .

Konkurs. byl vypsán v denních listech Cechu aNárodníPobtice“avtýdennících© ČeskémVýchodu
a (nově. a to v následující formě:

Pohtické družstvo tiskové pol ochranou sv. Janat
Nep. v Hrad Králové zadá cestou veřejného offertníhořízenístavbudiecésníhospolkovéhodomu— Addbertina
v Hrada. Králové. Práce: nádenníéecká. zedmecká. kamne
nická. kovářská, tesařská. pokrývačská. sochařská a štu
katerská v úhrnném obnosu N3,008S21. 44 kr. zadjí se
jednomu podnikateli Ostatní práce: klempířská (3053 zl.
99 kr.) truhlkiřská (1O7N z1. 50 kr.). zámečnická (4023 zl.
10 kr.). sklenářská (1171 zl. 42 kr), natěračská (1962 zl.
4 kr.) a dlaždiěská (490 71. 30 kr) zadají se také huď
v celku Jednomu offerentovi nebi možno podati oflertv nitjednotlivéprácezvlášť| Plány.rozpočty.výměryapel
mínky jak obecné tak zvláštní jsou vyloženy počínaje 19,
březnem t r. vždy al 10 hodin do 12 dopol. a od 4 do
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© odpoledno v místnostech spolkových v Hradci Králové,
velké náměstí č. 34. L. posch. k volnému nahlédnutí.
(Oiterty huďtež náležitě zapečetěné a dle ustanovení pod
mínek řádné sepsané s vadis v podmínkách stanoveným,
všátk mno obálku ponechanýém. podány nejdále do 31.
března 1SO6 do 12 hodin v poledne předsednictvu družstvít.
Politické družstvo tiskové pod ochranou sv. Jan Nep.
V Hrader Králové, 17. března 1896. Dr. Alois Frýdek,
bisk. generální vikář, předseda. Dr. Fr. Šule. professor
theologie, jednatel.

(ORertdošlo více. Všecky bylynáležitě prozkoumány:
porovnány, zb ve výborové schuzi byly práce následovně
zadány: Položka prvá p. mženýru Františku Helliannovi.
úředně oprávněnému stavitel v Jaroměři, práce truhlářská
p. Josefa Hlavatému z Pražského Předměstí, zámečnická p.
Františku Pndikoví z. Hradce Králové, klempiřská p.
Štěpánu Paulovi z Hradec Králové, sklemířská p. Josefu
Hozoví z Kuklen a práce natěračská p. Josefu Komár
kovi z Chrudimi)

Ve sinyslu usnesení valné sehuze požádán bhvl p.
architekt Weinhengst. aby převzal dozor nad prováděním
stavby. což on -za přiměřenou remunerací němití slílul.

Poněvadž m místě nynějšího Adalbortina stála vojen
ská prádelna. bylo potřebí nejprve sbořiti tuto. S bruriním
se počalo dne 19. března 1806 mt den sv. Josefa, který
Hojista vedle sv. Vojtěcha bude vždy chránit: Adalbertinum
proti všem nepřátelům a májezdum, ať se dějí odkudkoliv.

Když přípravné práce pokročily tak daleko, že mohl
býti posvěcen základní kámen. vykonal obřad tento vysdp.
Mxar. Dr. Alois Frýdek. předseda družstva ve čtvrtek
dne 23. dubnuí T896 11 den sv. Vojtěcha. Pruběh této
jednoduché ale dustojné slavnosti byl následující:

"p Ostatní práce ponechal si výlií ve vlastní režit, a byly. provedeny
tikto: Katena dodali: pp.Maténa z Velkého Třebršova, p. Khepera ze Sadské a
p. Xevkora z Wrahv; prvý dodal kam hlínémá, ostatní sva železná. Práci mi
lířskou provedli: po Nejedlý % Nového Bydžova a pp. Ilejeman a Tichý, oba
7 Hradee Králové. Rolety dodali pp.: Véclák z Libčan, a Knepr, Thor a Flegel,
všichní tři z Ilradce Králové. Nábytek koupen od firene: Gottwald, Stoupa v Praze,
a Kuepr v Iradci Kulové. Uři veliká zrcadlí dodal po Kieslicli v UroudeiKrilové
n Kulečník koupen od) je. Neubnncné v Iimize. Vaďovod zhotovilů firmu Waldek «
Wagner v Prize, elektrické zvonky firma Npilimív Praze. ILromosvol pricoval p.
Jana z Kutné Hory.
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Podnikatel stavby p. tnženýr Hellmann postaral se
ve středu a ve čtvrtek časné z rána o přiměřené vyzdo
bení staveniště. zejména základního kinnene, kterýž pra
coval p. Zdeněk Ježek. sochař v Hrader Králové. Ve
čtvrtek pak v © hodim, sloužil vys. dust. p. předseda
družstva Mser. Dr. Ales Frýdek v semmářském chrámu
Páně tichou mši svatou. při které pp. bohoslovet zapělh
píseň -() Maru. útočiště naše. s vložkou Anděl láskt
Již na tuší sv. dostavili se pání zástupcové města Hradce
Králové, tož IU Dr. p. František Ulrich. pnrkmistr. p.
továrník Karel Sehulz a p. Josef Pilnáček. radové a p.
architekt Viktor Weinhenest. výbor. Dostavili se též
pp. inženýr Helhnann. podmkatel stavby. jednothví ofte
renti. kterém byly zadány práce řemeslné. někohk du
chovních přespolních. některé vznešené dámy. výbor družstva
v celém počtu 4 vybrané obecenstvo. Po mší sv. odebral
xb pruvad ZA zpěvu písně Sw Váekave: seminiřskou
zahradet na stavemště Tam se zatím shromáždilo na sta
účastníku. kreří svou přítomnostídodali posvátném úkonu
rázu slavnostuího. RKdvžpak pp. bohoslovcí zapěli přiměře
nou kantatu. vystoupil vysdp. světitel na řečnistě slavnostně
ozdobené a za obecné pozornosti potěšen jsa tak. četně
shromážděným vybraným obecenstvem -promluvil tiekto:

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus -Nebude-li Ho
spodin stavěti domu. nadarmo pracují. Kteří staví jej.
Tak. přátelé drazí. jak Vám známo. již v pístně. svatém
Starého Zákona pěje žalmista Páně. A tak soudí ©dobrý
náš národ. maje ode dávná příslovůn: -8 Buhem zační
každé dílo. podaří se ti až milo . A prato též svatí naše
katohcká církev má upravené obřady, dle kteréchž každý
duležité podník již při svém počátku ve jménu Božím
bevá požehnán.

Dle toho 1 mv. vzácné shromaždění, sešli jsme se

dnes ma tomto staveništi, abvchom poželmání Boží vy
prosili té stavbě, kterouž zde právě počíná Politické
družstvo tiskové pod ochranou sv. Jana Nepomuckého
ode tří roku v diecést naší: Kralohradecké založené,

Máť. jak již víte. postavena zde býti budova dule
žita: checésní dum spolkové, kde kučží ©nekněží mají se



scházeti, aby podle esk naseho zeměpána -Spojenými
stán“ ve všeobecném se vzdělávání, jak toho časy právě
plynoucí vyžadují, pokračovali. ——aby ve svatém nábo
ženství 1 v životě podle náboženství hodně se utvrzovali.
— by ku pěstování zásad křesťanských i v životě ve
řejném vzájemně se sílil a podporovali, aby odtud
dobrým tiskem 1 na. venek, na obecenstvo širší blaho
dárně pusobi, — a aby se zde i přiměřeně a slušně
v prvé křesťanské lásce po příítelsku pobaviti mohli.

Duležitý to dojista účel, a žádoucí proto požehnání
Boží 1 ku stavbě domu. v němž a z něhož účel ten má
býti dosahován.

A vybradí jsme k této pobožnosti výroční svátek sv.
našeho zemského patronů Vojtěcha čili Adalberta. 1 chy
stámeť se slavití v blízké budoucnasti devítistoletou pa
matku mučennícké jeho smrti: dejž Buh. aby do té doby
bylo to naše Adalbertinum se zvláštní svou domácí
kaplí na jeho počest postieveno!

Zasluhujeť dojpsta od nás ten svatý náš. patron
takového oslavení: vždyť z naší dtecése pochází; stálať
koléhka jeho na hradě Slavnikově v Linci u Poděbrad.
kdež právě dnes náš nejdustojnější pan biskup. nejště
dřejší protektor našeho družstva dlí, konaje apoštolský
svuj úřad, visituje 4 svaté biřmování uděluje; a byl dále
ten svatý Vojtěch prvním ze synu našeho milého národa
českého, jenž se stal biskupem. a to biskupem v Čechách.
a co takový vebce horlivě pečoval © spásu svěřeného
svého du. advraceje ho od. pohanských pověr 46 nepra
vosti, 4 přivádeje ho ku křesťanské zbožnosti ©ctnosti; —
ba 1 ku blahu Časnému těch svých soukmenovcu pilně
přihlížel. anť uvedl do Čech první mnichy Benediktiny a
založil jim. klášter v Břevnově u Prahy. odkudž ont nejen
náboženství křesťanské rozšiřoval. nýbrž 1 půdu země
vzdělávali, vědy, umění © řemesla, pěstovali, školy pro lid
zakládal a ptavou kázeň 1 osvětu zaváděl a šířih.

Takový obrovské úkol neklkude st ovšem a nemuže
st klásti naše budoucí Adalbertinum sun naše družstvo.
nemajíc k tonu daleko prostředku; máme však přece.
jak jsem byl alespoň krátce vyložil, v rozměrech malých



účel podobný: 4 jen kdvž toho docílíme, budeme se, DvT
pone rovnati, přece podobati těm. našim svato- Vojtěšském
Benediktinam, budeme podobně jako on prospívatí drahé
naší vlastí 1 milénní mirodu: čemuž račiž otcovsky ženat
Buh na přímlnvu svatého Vojtěcha čili Adalbertadjchož

jméno dum náš ponese. —- na přímluvu sv. Fam Nepo
muckého, pod jehož ochranou naše družstva od svého
počátku pracuje. — n přímlivu všechněvh našich svět
tých zemských patronu vubec, kteréž jsme byli o to před
chrilí v průvodu k tomuto místu starožitnou naší písní
svato- Váelavskou vzývah. a kteréž jakož 1 nejblicthosl:tvo
nější Matku Boží v denních madhtbích družstva kněží
členové © to vzýváme. Amen.

Po této promluvě misledovalo svěcení suno. Na to
přečetl jednatel družstva p. Dr. František Sule. professor
theologie, listinu. kteráž jest uložena do záklkidního ka
nene: zní fakto:

JAN. SSS. T Hucusguo auxihatus est Dominus
(I. Reg. 1. 12). certe et ulterts. auxiliadhitur.—

Positus et benedictus sum de 23. Aprilis. 1806.
navun Petr rubernánte Leone. NET. mno nndevicesino.
provinciam Bohemiae ordimante Francisco de Paula cu
dinali de Schoeuborn zmno uudecino, dinecestm ReginaeHradecensem| regenteepiscopa— EdvardoJoanneNep.
Brynvch anno. duarto.

Nortes „Austriae tune ordinabat Priauciseus „Josephus
I. Imperator et. Rex anno. guadragesimno octavo, ejus
locun Pragae tenebat comes de (Coudenhoveanno primo,Reginae| Hradecii| VenceslansSaltazumo-gainto.
(Consul urbis regiae dotalis. Regmae Hradecii tunc erat
FUDr. Franascus Ulrich anno secundo,Fosutmepostulante| Sodalitate© politico-literarit
sub tutela s. Joanms Nepomucení Franciseus Hellmann,
architectus „aroměři, benedixit autem Mser. Dr. Aloisius
Frýdek. Protonotarus et Suae Sanctitatis praelatus domesticusetcajntulidecanus.utportarem| Addbertinum,
centrum et focum. vitae catholicae dioecesos. —- Adal
bertinum vocatur i honorem se. Adalberti, gui fere ante
D00 annos martyr obiit.
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sodalitas tune munerabat ultra octingentos sodalos
et benefactores, ex mbus. segnens constltum electum ost:
(následují podpisy. výboru družstva).

V.. Ve jménu Nejsvětější Trojiee. AŽ dosud ji
mahal Pán, zajisté že 1 dále pomuže,

Byl jsem položen a posvěcen dne 23. dubna r. T896,
kdvž lodičku sv. Petra řáhl Lev XIII. roku 19., církevní
provmen českou sprřsvoval František z Pauly kardimil ze
Nehoenbormí roku TT. 24v diecést Krilové Hradecké vládl
biskup Idvard „Jam Nepomucký Brvnych roku L

Osudy. Rakouska tehdáž pořádal František „Josef I..
cisař 1 král roku AN.,jehož místodržitelem v Praze hy]
Irabě (Coudenhove roků 1. av Hrude je zastupoval
Vádlav Nolta roku 5. Starostou královského věnnéha
města Hradee Králové byl obojího práva Dr. František
Úluch roku druhého.

Položil mne mažádost politického druzstva tiskového
pod ochranou sv. Jiz Nepomuckého František Hellinann,
stavitel z +Baroměře. ze požehnal mne Msgr. Dr. Alois
Frýdek. domací prelát Jeho Svatosti 4 protonotář a kit
přtolní děkan, abych nes Adalbertinum. střed 4 ohnisko
katohekého života celé diecése. Jmenuje se Adalbertinum
na pamnatkuůsv. Vojtěcha které témeř před devíti sty
roky zemřel smrtí mučennickou.

Družstvo tehdaáž čítdo kolem SOG členu 6 dobro
dincu. ze kterých byl zvolen tento výhor: Dr. Ales Frýdek,
kapitolní děkan. předseda; Bohumil Hakl. jmpežský ko
moří a děkan v Hořicích, místopředseda; Dr. František
Šule. professor theologie, jednatel: Václav Ullíi. vík. se
kretář a farář ve Velké Jesemei, pokladník. Výhoři
náhradníci: Antofín Dvořák. děkan v Nebovidech:; FrantišekChejnovský,turářvNedražicích:| FrantišekReyl,ředitel| BoromeazEtnoSehnal.biskupskývikář4farář
v Bělohradě: Dr. Jan Soukup. professor theologie; Tomaš
Ntřebský, děkan v Miknlovicích: Antonín Sehrerber. hi
skapský vikář a farář v Nlatiňanech: Josef Šťastný gym
nasiní katecheta v Králové Dvoře; František Vorlíček.
kapli v. Pardubicích a František Walter, arciděkan

Chrudiuui.



Následovaly údery na zákkulní kmen (vysoce dist,
p. světitel vykonal tento obřad hned po svěcení) a to:
p. FUDr. František Ulrich. purknustr jako zástupce krá
lovského věnného města Hradce Králové. p. továrník Karel
Schulz, jako zástupce prumyslu. p. Dr. Jan Soukup,
senior professoru theologie, protessor theologie Dr. Can.
Vincene. Rnth jako dhecésní předseda jednot katohekých
tovarvšu, p. inženýr František Hellmann. jako podnikatel
stavby. p. architekt Viktor Weinhengst. dozorce stavby 1Msgr.BohunilHakl,místopředsektdružstva.© Všichm
pánové pronesl hesla. přiměřená slavnosti právě kontné
a účelu Adalberta.

Po úderech na základní kámen zapěh pp. hohoslovcipíseňsv.Vojtěcha© Hospodinepomihyny:akdyžvys.
dust. pan světitel vsem přítomným za jejich účastenství
poděkoval a provolal jin Skávac, byla slavnost svěcenízákladníhokamene© Adalbertina© ukončena.

Ze stevenmště sumého byl zaslán hned po svěcení
Jeho Biskupské Milost do. Libice u. Poděbrad tento
telegram: Capite anguh posito caput diovceseos. ut exloconatalidivíAdalbertbenedicat,| rogatur.— Firmum
domus Martvri Adalberto dicatae fundunentum funtliae
Antistitu Edvardo devotissine addictae documentum. —
Po položení (hlavního) základního kamene prosíme, aby
hlava dtecése udělila požehnání. Pevný základ domu zit
svěceného mučenníku Vojtěchovi budiž důkazem rodiny
nejuctivéj odlané biskupu Edvardovi.

Jeho Milost ráčil ihned. telegraficky odpovědět:
Operi. cujus. hode Atndamentum positum. libentissime

benedicit Episcopus - ——Dílu. jehož základ dnes položen.
co nejochotnějií žehmí Biskup. :

Z došlých telegranu a hlahopřejných dopisu při
pomínáme misledujicí:

Jeho Osvícenosti hr. Vojtěcha Sehónborna:
Ku dnešnímu slibnému zahájení krásného díla dovoluje
st z plna srdce přát Boží požehnání hrabě Vojtěch
Schonborn.

Jednoty Litomyšlské: Pol ochranou Boží nechť
roste Adalbertinum k radosti tisícuv a Jednoty Litonyšlské.



Velmi lichotivé a vzletný dopis. zaslal vsdp. Dr.JosefBurian,sídelní:kanovníkVyšehradský,| předseda
arendecésních spolku Katolickéch.

3. Postup práce, vnitřní rozdělení Adalbertina.

Stavla mohla zZ počátku pokračovatí jenom zvolna.
Bylať počasí dosti nepříznivé, deštivé, a mimo to jsou 1zá
klkuly — jako v Hradci Králové vůbec ——hluboké. Také
bylo velmi často potřebí čerpati vodu awto jak. dešťovou
tak pramenitou, což v postupu práce vadilo. Avšak přes
to a přes věštění ruzných proroku pokračovaly veškeré
práce tak, že byly v ustanovenou dobu hotové, a dne 24.
srpna r. 189%. tedy prvého dne po uplynutí dvou roku,
kdy p. t. p. předseda družstva promluvil o stavbě Adal
bertina. a kde vahnutschuze stavění dtecésního spolkového
domu schválla. byl v sále Adalbertina prvý hanket.

Abychon poněkud upozorni na obtíže pří kopání
základu. připomínáme. že se na jednom místě ve vzdále
nosti čtyř metru pod zemí přišlo na roh nějaké mohutné
staré stavby, z opracovaných uhelníku, z čehož patrno.
že tato zeď byla kdysi venku, a že celé čtyry metry nad
ní jsou navážka. Na jiném místě v podobné vzdálenosti
nalezly se skořábky z ústřic, z čehož opět vysvítá, že celé
čtyry metry jsou navážka.

Aby byké stavba dukkulná jest veskrze v základech
beton z vápna kuffsteinského (romencement) a to dle
potřeby 40 cm.. 1 m. nebo více. Ahy se předešlo vlhkosti
jest po celé budově nad soklem nepromokavá lepenka.
Dále bylo usneseno, aby se dal po celé budově vně 1
vnitř Kkuunennýsokl. což v rozpočtu nebylo. a aby nehbvlo
Adalbertimun kryto taškami. jak bylo navrženo v pivad
ním rozpočtu, nýbrž aby jako budova monumentální krytobylobřidlicí.© Poněvadžjestna.západnístraněbudovy
pozemek 12 m. široký podél celé hudovy. usneseno ostatní
část až ku vjezdu do měste od sl obce najatt 4 upraviti
pov zahradu. Urovnání pudy provedl p. podnikatel stavby,
zahradu upravil b- zahradník Valeš. a plot zhotovil p.Haleunek, mistr zámečnícký v Hradci Králové. Ponevadž
dále obecně se uznalo, že bude nejen ku ozdohě. nýbiž



oku prospěchu Adalbortina, kdvž bude míti zahradu
nejen z straně západní, nýbrž 1. nz straně východní.
požádal výbor družstva hiskupský kněžský seminář. aby
přenechal K Adalbertinum straně východní šest metru
široké pruh své zahrady. Neminář této žádosti vyhověl.
avšak za míhradu. že družstvo vystaví sennnáři Jourdskou
jeskvní. kuželník a dá svým nákkulem starou seminářskou
zeď sboříti 1 vystavé novom. Vše to bylo přijato 1 pra
vedeno. Tím vším. zejména zaklady. vydání vzrostlo, a
rozpočet musil býti překročen. Nejhlnbší základy Add
bertina jsou 3 m. 30 cm. a jen zcela nepatrná Část jest
3 m. 30 em. Na jiných místech jsou v Hradeí Rralové
zaklady (R m. 82 em.. © m. ano S m. 62 cin 1 vice.Budova— Adalberimun— sestávázeČtvřtraktu:
předního. zadního. pravého ze levého. tak že celů hudova
tvoří kvadraturu a uprostřed se nalezá dostí prostranný
dvur. Pod celým traktem předním a levým a čzístí traktu
pravého jsou sklepy: pod traktem zadním sklep není.
Vraktv: přední. pravý a levý jsou a dvou poschodích,
zadní má jenom jedno poschodí. což se stalo z té příčiny,
aby byla celá budova vzdušnější Kanály záchodové spo
myí se ve dvoře 4 ústí do hlavního kanálu, mimo budovu
na uher se nacl:zejícího.

Spodní části veškerých základu. jak již připomenuto,
jsou hetonovány, ostatní pak až po dlažbu sklepu. nebo
kde sklepmu není. až po terrain z lomového kamene do
malty hvdrauhcké vyzděny.

Zdivo sklepové sestivá větší částí z cihel nových,
jenom nepatrná část jest z cihel starých. Zdivo veškerých
poschodí jest zhotoveno z cihel nových do malty hydrau
lické. podobně i veškeré klenby: sklepy. chodby v pří
zemnku a v prvém patře.

V bhndověnalezají se troje schody a to: jedny troj
ramenné hlavní, v předním traktu, vedoucí z přízemku až da
druhého poschodí:jedny dvouramenné vedlejší v traktu levém
až na pudu vedoucí a jedny ©jednom rameně v koutech
zaokrouhlené v traktu zadním vedoucí do prvéhoposchodía
odtud na puda. Schody hlavní 4 Jevého traktu jsou zhoto
veny ze žuly, schody traktu zadního z tvrdého pískovce
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Vazba střech sestává ze stolice stojaté; krovy jsou
polity prkny a celá střeelní jest kryt anelickou břidlicí
s pedkladem lepenkovým. Střední 4 ola postranní risality
jsou opatřeny kopulemi. které jsot vyzdobené plechovou
uměleckot dekorací 4 pokryté rovněž anglickou břidlicí.

stropy jednothvých poschodí sestávají ze železných
trtvers. lo. mehž jsou uloženy stropové trámy. Podlahy
jsou z vŮtší Čistí z prken hoblovaných 35 mn. silných,
jen v místnastech čelnějších: v sále, v kapli. v místnostech
restauračních 24 kvuli větší tvrdosti z trvanlivosti ve

strojovně tiskárny jsou podlahy z dubových trýsku. Chodby
jsou vydlážděny plotničkanu cementovými. jen ve vestibulu,
v odpočívadlech schodů 4 před místnostmi musejními st
před kaplí nalézá se dlažlní -terazzo«. Stropy všech míst
ností jsou rákosované 4 hladkou, jednoduchou wnítkou
opatřené; jen v místnostech restauračních jsou stropy
ozdobnější. V sale. v kapli 1 ve vestibulů madlezáse omítka
dekorativní, okrasv ze sádry; částečně také ve hl:ivnim
schodište ze ve velké mistnosti musejní Cralerie sílu spo
čívá na von kamenných profilovaných sloupích.

Veškerí okn místností obvdelních jsou dvojitá 3t
otvírají se do. vnitř: okna v chodbáclů jsou jednoduchá.
Čelo budova jest opatřemí několika hromosvody. Jednotlivé
teikty json m půdách oddělený požárními zděmu.

Délka hlevní frontv obnáší 40:10 metru, šířka 3125metru.v celéníAdalbertínu| nacházejísemistedující
místnosti: I Ve sklepích v předním traktu: sklep pivní
se dvěmi Jednicema, prádelna pro hostinského a man
dlovna. jakož 1 prádelní pro májemníky a sklepy pro ně;

pravém traktu jsou sklepy vinné; v. levém sklepy pro
nájemníky. TI. V přízemku jest v předním traktu v pravo
byt pro domovníka a dvě místnosti restaurační; v levo
dvě místnosti pro knihkupectví a dvě pro časopis Obnovuc;
hlivní schodiště 4 dvoje záchody; v levém. traktu jest
místnost pro Jednotu katolických tovaryše. schodiště
skladiště papíra: v pravém. traktu se. nachází výčep.
kuchyň restaurační s bytem hostinského, spíž s pokojíkem
pro stužky a ložnice pro učně ztiskárny: v zadním traktu
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jest. strojovna tiskárny. byt faktor tiskárny, noclehárna
pro katolické tovarvše. schodiště a záchody. [T1T.V prvém
poschodí jsou v předním traktu tří místnosti pro die
césní mtsenmn. dvě. místnosti spolkové, v levém. traktu
pak jest byt řiditele tiskárny, (tři pokoje. kuchyň, před
pokoj) a pět pokojíku menších, hostinských; v pravém
traktu jest spolkový sál, sahající až do drahého poschodí
(20 m. dl. 11 m. š. 9 m. v.); v zadním traktu jest sa
zárna tiskárny s písárnou st dvě místností spolkové. Trakt
zadní jest spojen s traktem předním ohmvzdornou pavlačí.
IV. Ve druhém poschodí jest v přednímtraktu upro
střed kaple zasvěcená sv. Vojtěchu oltář zhotovil ji
Antonín Sucharda, akademický malíř a sochař Z Nové
Paky; ktvice a jiné nářadí p. Josef Netuka. truhlář na
Nlezském Předměstí — a zákristie; v pravo jest byt sou
kromý © třech pokojích a kuchyni; podobné na levo a
v levém traktu jsou čtyři byty soukromé 4 to dva o dvou

pokojích a kuchyní. dva jen © dvou pokojích. Druhé po
schodí pravého traktu, jak již podotknuto. zanjímá spolkový
sál. ve kterémž. jest na severní straně galerie, do které
se vstupuje hlavním schodištěm 4 hlavní chodbou. V. Pudy
jsou rozděleny pro hostmského. pro tiskárnu. pro Jednotu
katolických tovaryšu a pro nájemníky.

Architektonické provedení fassád jest ve slohu hit
rokovém. a obzvláště pručelí hlavního traktu vyniká bo
hatším provedením. U hlavní kopule v pručelí nachází se
freska provedená p. Ludvikem Nejedlým z Nového Byd
žova. představující sv. Vojtěcha, am se r. 902 navrací
z Říma do Čech. Kdvž zavítal sv. Vojtěch do Čech, za
stavil se na Zelené hoře, odkud želinal rodné zem své,
která byla od jeho odchodu stížena suchem 14neúrodou.

Modlitba sv. Vojtěchu byla vyvslvšemt.nebe vydalo hojný
déšť, jímž svlažená země opět se zotavila.

Oslavila tedy drecése Královéhradecká devítistoleté
Jubileum mučenické smrti sv. Vojtěcha v Hrad vysta
věním diecésního spolkového domu jemu zasvěceného a

první diecésním sjezdem katolíku. Alimo to byl oslaven„ Vojtěch a to o svém svátku 1847 v Eibici. "Tamní



duchovní správce vdp. "Pomáš Blažek, osobní děkan 14vík,
sekretář postaral seo to. že na oslu jublet svato
Vojtěšského kemaly se v Tater ad 19. do 30. dubm 189%
svaté musste. At den sv. Vojtěch: odpoledne svěcen byl
nussiyní kříž, kterýž obřad vykonal ndp. biskup králové
hradecký, n se právě vracel z Prahv, kdež měl téhož
dne ráno v chrámě sv. Víta slkovnostní kzzianí m oslavu
jubilea svato-Vojtěšského v Praze. Ku slavnému posvěcení
missijního kříže“ dostavilo se do. Lilnee z. Hradec přes
třicet dnehovních 4 veliké množství věřícího hdu z farnosti
hlucké a z osad okolních. tak že oskova svátku sv. Vojtěcha
vojeho rodišti byke také dustojná.

Počalt jsme Adalbertinum a dokončilijsme je; budiž
z toho Bohu chvála! Počali jsme diecésní sjezd katolíků a
ukončili jsme ho také; budtež za to Bohu díky! Počali
jsme tuto knížku a dokončilijsme také ji; budiž 1 z toho
zveleben Bůh! Diccése Královéhradecká oslavila svého
rodáka sv. Vojtěcha důstojně, budiž jí z toho požehnání!
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